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 3 ' يا ءيدابعلا مساق نبا شل“
 «يبإ ةمالىلل تاقرول] حرم “

 رم ام فيدل اءايضولاعلل 4
 6 : اجي ةمالعلل نيمو <

 < هتهدللا نوع <

 نيم“
 0 نبم]

: 



 ا
1 

5 1. 

 ١ ىشاويو وقت ودو ىسعوهو مهرلا نفيرلا هيارم تسلا
 | ضل ل ل

 | | يلعو نيلمل ديلى ايفصاةصالخ كالو ش)اغامالسبوةالصوأ
 | تري نالا نب نيمادامالسو ةزلص؛نسرلاةا جو قتل ده وباسماق لإ |
 |' انالوموانديلتاقرول نييهيتلة جاده يلا تعدامانهو حستعتو |
 | يلاعم ا ىلإ (نالوم ةمإلا ل مةمالاربج مالعلل | اهعل ]ندعم ماسالا عض
 | تيرلإ ل لجان الوم ف دم اراد قةدملا ةمالعلل امهرشو قيمرتلا مامإ |
 أ تانيلاسددارو هتنم (مزكساو نفعل اوههيل | سوعمسا اهلمتو لعمل |
 | يعاودافم مدواهدارمةق اطلا بسك نيسوامظاعلال جك عرش نمأ
 | عفنرطاكاهب مو _ّسيورظانا ونس س وفي رش م كوعاو فيطله ع |

 الا) ذهب سم |سرئالإ تازذل مس/زكد ي] هين ىسبئ نيمإ هبهعنإأ
 ًادنجتسمارصاسبلتم ىزاوإ دس (ةلطم ا هررغ نمسا (هلميتم سفنالا |
 ' (مهيلرش لذ ةدارابواونوداموماعالا لاهي فوسوا يا عجل( نضل |||
 | صو خملا هحولا ايها هيل ةبسنر لا نالاكيهك) ذلاوإ ل عنلا تافصنم أ
 ١ تاكشتساواراصتنإ اهيلحرصتق|ىل ذلة ديغتم ليسا ةلكمج تناقثأ
 ١ مب قداصلار لإن اش نم نإ درو ةيبِص تااكن) (هيابور جلا ددهأ
 | | كلذ فالكانهامومتءاظوئلا ةياكمربحلا نووهثودب مقاول يهلولدم |
 امبالا ناقق كيال بكل همت نما وهب ةئاعتسالإو عمالا ةبحاصم نال
 ١ طارد داواموتسبا اناا ناش نم ندوب ائْسإ تءاككلو ظفللإ |
 |( سلا سجال سلاو ال اكلوتي سيلا ملكت ابلاغ لل قال ةلمسبلا ةل
 "|| | ةصاصللاعنإل تناكناواشنالا رصقنومس ان فاسو ] لكارب دفتومب فيك
 "||| يعلصالانوكواهقلعتماننالورويا نوكت نإ مزلب هن هدو ةناعتسالاوا |||
 | ةالصلاو ستااؤرهلا كن ل تلقت افرودنلا هد اغيفرا ذو دوصقم |||
 "||| ةيقبلااماوزروبلابهلوصحاقدهلاامأ تلق[ هيلعساايصوبلا اعأأ|

 1 أ ىل دير زئءااءاظنلاهب ن]وناب هنعر ذّرسدن |نكيمثا ايعراصتخاللفأ
 ||| ةراشالام) ١ عاو كه يلع هد| يع ييلعُم الصلا لإ مالسلا مهيرل مع
 | || ىف دوعيومىلااماق فيلاتلا دهن تءاكد] فشاصتلا ليال ةعئاولا|
 النلا نهاجلوال| ايعراشقالا كن هزلا يدوحوىم ا امزو داتا

 ' || هوقللاد رب دابالإ معسنال مد الإ ياما اسال نالقلواللام)
 0[ عسر دز هلم ف هية دكا وللدابحال ساني

 - نيك مم ليتم سعوا عمو هدب

 1 م م ا ل ا جم سطع حسو سل ل مس تس

 ةره



 هش سس

 ١ لي هتبمشو ص ْخشلا فصورمّوم ا ىسلو نمسا ال اهنهدوعولا سيلونإ |[
 اممرنيربعلا نايويربعلل ةيمتزاميل ل ببال هك ةامسالاودنه ||

 ةادلل يالف ئاتلإ اماوربر (ل) يف عونلل دوجيوالووتيصسو عونلا فصو |
 اصتخم سبي هنإل هيلاراشكاوهوسسل ليجلاو| يالا سلة قشحءن هزل يف |
 اوفحالوالثم ذل عهيئرصت ماوه هئال لصفلل بذإر اشم اماوالثم نبع |
 | «قحاع| جلااهلدببس] هوجول بيجاو هروصح بكويلاراشلاوزصمللل أ
 | جاف يامي ةراّسالام لكى ثوقنلا هذه ع وسيوالايريدقتلاو فاضل ||
 | ةبرعملا ةديمسز امال يس اع نكافوزدملاعونلا اعفيراجر ابحالاو أ|
 نوقنلاوهاه وذو ىلا ى مسمن وكر وك نمو تلقون عوبعلل ساب ||
 ل ابخنلا للة بسانمز وعإسيإلامولإة راشالاق ا تالاّقعإ دحاوه اك
 [امنم افاد هج ا! فهاصمم ف اثلإ يديم ال ام ةروكذم ا ةيزاهمل الماهل |
 | طمبت ىو ملا لصفم ا اهقير اعرابمدلاو نهذلا يفرم احل و يما هيلا |
 ] راو راش ول نم نسرمالا يإنايبو ثدهم اوه فاه |
 | ةاينلا ىعم كلر لظ لكرذ دونا دأ لحم ا ذهب ىيديال يد نهذلاق ام |
 | ةونلاو ةصوصت#لا فاعل كلت احول لل ةشيل |كافلا]يا٠ أ ثرصملا لوقيق
 ١ ةلولرماهنإ ثبحئمناعلاداطاولإل|لناع(يلادطسوتبا.يلعتلاولا
 | ذل لم نيش ىمعأ ةنالثلل وم تاوأرأ ولات رابعا كل
 /راصاواهوكو لوضملاد باوبالاو سلك يسمف ىاصيف) د سلا اهزاجإ

 نزاعات 0

 | كعاماوىباثلا لاّومالا ف« ةطسإي رضدوإ ة فيضة ر واما شتوقنلل | ةرواسل/ افلا ردك واج نامل نأف ثلات)اوويل  هنم ل فتن هلولدم أ
 | دمقنلاو ظائلالا نم لكن ين ةسبالفل ت افر وت ا3 ي!فاضم اف زحأ

 | معو يوةطساوبولوةروادلاثةيلسم اب تاّيولا نيبو اعلا
 | تاقروكةفَصعةنبابل نيهيمولا دعا يان لهافاطيوقت اكييد
 | يعئيئب املا رخال ع ّمل(تساووينالاّهمالا وب ع ايميلإراشلا

 ' | هددروعوه) كرخالا | و نع فوصل قيارق نموا يسال كسالا كو
 موسم ان اهم اوعإر داس ليلدب ٌميفرع مح نون ان/نلع مسخن
 | دوران عفق ديب وخ) لاّجحأ بتل كنافقالطالا دنعاكرع (يزم |
 | صقمانمديءيوه تلقت اةرودةاجسربوعسلا نوكب نزوهو |

 تل تا

 . || اهطافلالاةاثلوال|ل يمال ٌقأكَوظساوبام]ةر واين هتقالعل سم |
 ا كابلي اهلك ةَممحة رواد وقملا كلك بكيل راسعابواوأ



 0 ا «لل هكاهب ابر انالارهقمل |نامونرلفل
 0 راىصنقب لوادي يضاهنوك و انعلا لهدافموهأ
 9 0000 اياهترثلو عمو ّء يتلا

 نا تلكيف اكلك و هبرعشب هنكأ وذل مأولا ياها ىفتتي وى
 تلخنافيلواهيلعإ يا فطوحاؤف ا يشيع مالا يراد
 ا ا اتكوإ هلاصضو| ةمرقم ودت (ةرول اًئاط

 لرطلا (.م بد ةلقلإب نصولا ارب انعاركذاعرضول هنافراصتخللا حماميلق يل
 حمج هنأف هنودب تالي مناالدل فسولل معمراتسيال هن (قروهلوق الج

 هتعاذختسالاو ف الة حب رانشلا حرص (ءاوةل لل وعق
 د وني الكل هعوضوم يف اذهر اهتسإ اعصيصنتلل ظ

 00 ةمدقم هلو ود ربع ا
 ال ذللك تاقةلقلاوهافغللا| دهمان قرع رذار 0
 ا ول رمل
 «نيرشعلاونرشعلاة نواح جم اصةيقرعكد وحسب

 وك فام تقنافدطش نتعب اطلاع ملا هليلق دياوفند
 با اعوستلا تنوره (2لا اييععم(بلقول ةاشالا
 "كا زه لاو ةباغلا ةحاعلا ناكائو ينط بينع تلاومب ركزتلاو
 تيكر قت //ذل ديم ةلقل رو جزبؤرنعلا ةزواجو مدعوم هقاروإ دوه
 م الإ ةَورل الم نيسنتوإ ةرعاو ةكرومن نكي ثا
 (نسسإو هرنهإ ن(ثيْضيوإَت (قرولففص | هاوق لهيك كلة رسكعل تعم

 "يناثلا هجول اين اننتساوانايرضعت اروي ثائلاخلو)ا هصولااع
 لصلإ عيا ل وضث عقر عم عر ةامإعتافرولاوإ» هده تشن ي/(زم
 كلوش اكءاوتفلاذك بوس سنو ودبي س ليلسمانم ءاوناب
 تاق مالا ا! لهي سل نفل | ضع هيا ا
 هنوف لكل( نىقناهل اهنعقم ٌةفر عل اعاهل (عشابدير] لا تلق
 ظ فقنلاوز ناعما ئافلالإ نما ازيمفوعلا وكول( تحس ةروونصو بص
 هك #0 [ولكساوإ
 نعل ماما ظفاهنودب ل (غلالاو ىنوقنلإ ىَمَحام] ةيوحل) نود

 نا نصا ءاساراهبزهابلا بْزَّمَح حم اعلإ ىّمعتلفاهتمدا
 ليدز فايزعة[قنمو قي دصنلا يلا ةفرعم | علياسل عمو اعلا
 | ياعلا هيلاراشملان اكن اق فزعم|/4ل] 4 تاكا مروكؤما



 تافرولإ ةف تلق نافمامالا ل :رم,]ر د هيلؤ هذاش هه 2 و ىافماسالار د ومنا ههيجودد مالهل
 اوكا

 ١  2!/ةنمدحاو له يعمايلز عمر فت علا تقارب /
 01 ايي دسم

 لعاوزيلزيلا ةرحاشل هلا زج نمرحاوزكةخرعأ ل مل |ةفوعم ةردإ



 .| قازاتفتلاةمالعلا لاقايدصئاعنموهسفنلاعيوتوم ىنلمناذظفللا لها
 الطصااونافتالا ع فو تيع يدور ع( عنو هسؤنلاعونمومهنوأمز مزلب لهرلا
 رج فص موضامو عد برص (نلقاذ) (]/ م عزللاظلاو هسؤت هدد لري ؤلطب نع

 |1قافتالارإ :بسكالا سيلميلعوتلالدق فور ع لو لوما ورم /لردلاف
 هعزانو بنا كاوتش بجي الوضولا اذه لئمزكأر اعوضدمت نيمو ظ

 (مدوجواالص| عيفولا ل ةرشسم كسل( (قلالا ةلاثداابديسلا

 تارليل| نال( سإ (زوك وبال ابرلع امو اهلج تواقتالل تزيل
 هئافلاوعاضالال اجياد لا ةيواستم فوولاةراعتلااعيؤعب

 عيضو عضاولاذإ يوعدو ةعوصومر يع ولو يعن اهلك

 (بتعالا| لهي مسا اهياوئىدصت امم ا دصفامتمواهشن ابنا

 ررصت و وضو تاشإ ]عملا دع دغاوق ية اعف فاضدالا نع جوت

 لهشالا|مازلا نعابيصنتت ةمالعلا نحب بكسر اغاو لقعا لوقف 2
 كما هسفن هن ]نول ع |! قربحلا:تازكاا ميج

 ب الل هيلعم وكيلا ادا

 0 اناو(امرسمن| (هيظملتل ةسمق

 ك0 خ1
 1 0س حيلي ةلراصتنالا نو عجاو لولر اصتنال) نوط
 وضاولا لااذإ هنانئرصقلا |رعلا وصولا نيبو صنذل ])ىدهوهب

 برص نيساء لاكلا هضم هرصق نأ 0
 كل ةنضاؤهئم ومو رهف هئم هسفن ةد|راو ءَهلط) "بم عفو نكلءانعل
 يس وفوواو تاارهيل قل ثمدجبوي مادرفيا هسقملهنييغن مصل نيبضسلا
 يش يلب دانلا بوجع لم مولي الظل لل هل اواتوب قوي نممزلو زم
 _وهامؤ هدوجو وصولا ئعردص اهاقفاوم هنررورببصةروزص ع وول ليلق
 ضو وول وبن! هيلع وعاد هتيردساب وناوي أش
 الع عضولا 1 2 ت0 وا

 عضوا يملا و ضولا0 | هعوالافونبضلا حمولاب اهونصوم برص نولي
 ظ لااا 2 حاقتلا نور اعلا را تا

 ٌتعضو (عيضورحباهلاوعا نع بيف اوايزع ثحبلالا
 دوصفم رع وسم وضد ونوه ع علا ئحاهراضحإ 00-6
 ةكذا؟رتشال عضول انه تيل اهلاناسياوسو دانا
 ةقداطم عضولا/ دهب هل دل لعكب ماو هيت جو ثصيازاتفتلاق فعمل

 الين
 طم“ ينعم كم ع ميج يدا ا



 كل | ناب باين نكيوو بنا ص خماس إو ع يهيلاراشإ ماما زئلاوانمفيو
 :: نيعالقم هلوق نال (نّصوسؤن اجوضولا نيدو اول | ممللط] عوئلا مولا
 ظفلذإ ضيا عاولم اتيلف | زكهق) ذك بوضع عهانعما ند خ اقف لف
 صولا نئل| نعإه انعم هيديرإه معلا لوس ضصرصلا لوقف هَمْلإ لوصأ
 ةلا(ييسال هنمل باسمه سفحد نكي يللا وه هانعم ن) ةرورصوسُمنال
 تمور ابعلا سكر وك ظنا عووقفلا لوص)طئل نمل ياسل]ةَديصعب
 صمم لا نئلاوعيو ئداسمل| حم ان هئغقل) لوصإ هيلا راش نوكركةوهلؤف
 نملي/سئاوه يزل فلا فلات م ولالا هرييمموتجونل/ق بس (يضر وكيلا ئال
 وو ماسلا .ثلإ يدها فراوهعنيدوكذلازيد رغما يي يرى

 ةعكحه

 بكهيلاراشلإ برف)بي رمل ةراشإد ابن مظلا فل اخ شيع داما جول هنأ
 ل هاوهوبيلاراشأإ جاع( يخت ديعبلا ةداشأ د|رباب هفغلإ لوصاوهو ظلإ
 تيجزمو هب قليادإم ههه م)وهدال ملل (فبالوث | ثيح ص كوؤل) لوص)

 انهيهناا/إمرّمتاماعوسفن هب داردنإ رع ناو هنالونع ةرابعلاب وكف مويعمن] :

 امكريتلطواىزملداسم دج ء)(قس| نم وّفتال هسُمئال هان ومال] هبدرد

 هسفنر ايعإ لإ ةحادإل]/ لعل هوجن مايل عي نملياسلا ةبيمعل يعذأو

 رييعةلوني هيلا اشا] نايواوهل (رّومانوم ىلإ هسفد صرابتعإ نوكيو كلذ
 تاقاوس ةفلتوماببشا] ص فيلات] لاقوؤمفلوم|دييعج نائف (ةلطمر وكمل
 ]ولع لطب ثيحةددعسللاييشازا معوهوبيّبزنلا ف اكونولاة بيرم
 ةيلقعلاةبنول) يف رضاتلاو دَعَا, صعب ليش (ضعبل نوكيودحاولا
 حضولا بنومالو) تاك فلّومايشالإ م بيكوتلاوالم| هليوم نكمل إو
 (صماوهجو نم بّرتلإ نم ع) فيلاتلاو بيدونلاو فبلاتل] نم عاجزهالو]
 ضير فيلات (ةلطمرقحإ بيئوتل|لعج : «ملمداقلطم ميل لإ ىم

 بكرملا ٌمديسلل ملاطملا يس أوع و نيددارتم (ههلعج_تموؤمو
 يك طعقفى ننارو مثلا ع هلطصالا بسك هع دارتم افلا فلولاولوقلاو

 (يلع لطي ثيح ةدرعتلل (يشالإعجووك فيلاتلااماومل يسم ثلاث
 مضاعةلادلا ظامللاذ ]طعم ىينإ ىبالتلا ف داوي بيتوتلاوحاولا مسا
 تيل ع دقو بيرتلاو بيكوتناو فيناتل) وة ثالث لأ يشد

 بلرموفلوموّعْفل) لوص|ظ ولف و تسيل ٌنم(ْنِسإ هوم

 ائاكر فو



 و

 و اماو

 هوجاعئلالرلا ثوب داربام بكل نإ ايئابيرابعاناراهرهن انك ؤيهعلا لبق
 الكي متقموهوومول(ةامونكاف نيتلكب ظوفطلاهئ عاب ريو انعم
 تمهلوفذاوجال) د دهن ايبرضد نيظنعل سقي مل شر ممنم هائلا يد قتم
 هللاوهدرضعلا سلك 3 تلقئافا جالا : و: نايبوب داره نال يحمى يلفعل

 ام تلقرمما هكون ف ةذاضالاوهد بسلا وي ةروصلا ةلئهمير خلاؤجملذأ
 ١لاقاكوز (يب نعانغتساللاماوت اًقرول) هزه وصوب فم يدب اعده
 هنخاو انعم امو تشل]ةفاضإعمدار دلل هلاوضوعتبب ا عولتل) ب
 (هيصتئيامةلئسلإ ليل دالثمف اًضل[موهغمر اهتعابدبلا فاضللب فاصل
 هن نم بجاحلا نيامالكيف هلت م ىدعب هب هجي مين (ولعاليلد نوكر اتعاب
 ىحااطص | ئعمدل ويدل ثعي نيريئحالا فالكل َونالو ةعله(نحم هب دبر|
 اعالطص|لصالإ حم يني لممك) نالانه وجيل ث نير خالات ايب لإ عاتسمل
 ثم هلوهب /لصال(ف الإ هلو طابترا) ناسو ةذ! | ىلا و ليص| اهرحل هلوقو
 هيبلاةراشال| قاّيساهح نيدلاون(ببلإ ين ونعلا ىلتخإ ٌتيحئيرج
 عومم او ئئل الدافي امايزمو بلم لدافيام(ىزمهدوكس ناوم ديزل نافاذو
 سابزال| ةنظميب دعس تل وكنا اضلابهيبّسلاو فاضل لن اقيامازمو
 دارفالإنمإٍخوخامو) فتشمل إ هلا نمدلوقب هدارم_اشلرضو)دهلف

 لعمل لاك جملا
 10 فا لولا رب كاش فايع ان

 : ا نسال نصي لجموع :رع| للف ةمجير يع تتاكإ |
 ثا مقا ئمزإ /كاوايئاشإ



 بعام مُسبامأ لذ ذاف هيلع سم مولعلإ فردإ نموهم نإ نايبب نعلإ] نع
 ثود نيئ وبلا ضلك ة قدح ة فرعم ضرغلا ناكاطو لسد لا (؛لاقف يئاضالا ينعم
 تارلابرعقلا م يقل|/هعشاولا قبعة و مايلعو كوب ىلا يالاج د ارقإ
 هارقال| ايعمئلالرل هسفن نود هةيْمحلاايتلالزل هدوفعلوالإ يلا نايبر ددص
 لمهب ملرعلا العدل ةاعوبينت لوالإ ر ب >رفسو هي ذل | م اشلا لوقف

 تع جو هش وحاسم
 ملائههب نونعام إل ركذ نع ادي د قون اف لبق اهم لولا ضَولهداكك
 هلوق يافلإو ةيلصالاب انهو هيث: قيس ايؤذونعذإ قبس (يه لوندي
 نيدرعم ا نيئوي ةكرعم تدر /نإ يا دفم طش ب اوج قد[ يعتلا ل صالاف

 لاقيإزلووساسإ عرار جلا ياعاانتباو مل اوه عولتلإوقربعإ ذهل هلؤسأ |

 هرم ةدارجل اب دارللفللثم سرز) ف تباغلا هيرطي] ةيثملا لصاو هلوقيف

 7/2 أ

 ضو



 رمزا هئاراهشاز عويدن (يالاقلطم مهغلا ءةارسر وظل ردا
 لوصحنا غو ودد| زهزصاع تدق اق هرج ر تعا (قلطمرهفك ر(ةلوصح
 سىس (ةاعالطصإ ل صالإ نعم نايبب لصاحر ل ذو مم ا ءركذام اعقف تي مقل
 ةئلل صال نعم نمرمك | وركذ اج ر/05 نعانغتسالا تلق هلعدامر داع
 هثالاعالطص |مٌءفل ئعمئموركذامرل كالو (حالطص ل صالا عا هلوهشل
 ضشعن نفلا|زه حمم اللذه مم نوكاو لم( [هةغل هانعم كمر مح|
 لراقموه ملا مراشإ وقع قخلل) هادم يا رتل هلوقد ةغل عملا عل
 فعمي ئالإ ماسقاو لبافتلا ن ايبزم[عياكفياضتل|لبافتي|لدصالا
 رول وعم نايب نم هند ماليلإ ع اهجيدرخوم نجود ةبس انه نايب صانلل
 قفبون) ثيعح نم ءِرعاِجْؤِب لوقعمو بوسع ىشي| ام هلوقبه رعمزإو
 (ببعالا ل ذم هذا هففلإ (رلع يبي ثيعكءالثم هقفلإةلداح فرغ

 | هيما با ةراشإد يعونلا لع عيوب ثيحلم (يوزلنع عقرفا/لوصأ
 (رلبفاج ايزع يغتسم ةراشالا هزه تناكنإو هيلعم فل انتب ان نغلإ اذه
 اها فقلإ عرفت لاا ومر عرعلاب د يصنلا ف هل اعةباطغر اقمماقم ا نال
 (فك05 هديميا/لصال| عمه داقإ يذلإ هيلعانبلا رهو منع وكسب نفلا
 ماكحالل ازموئابوفصو ث يحمل ده ع دم ٍيةغ اابمل] ُهيََعهْمَعْو حا
 هالمتس | يلاضير علا ىعمرككن اري رك وهنع دوت( 4ّقح ةييعرشلا
 تباثلا|هترطوه يزلإ(يلصال (ولاعإ يالا عترتكسدوسح اف لبق
 ةفاضإ وَما عفزدو يداك ديرعلل لصال| ةفاضاق/ وقت اهضرالاف
 ةيلاجالاةلدالا يعئلإ ماوضال ةبسنلا, صخالا ا عالاو] م سالل مسمن اوإ نايبلا
 ئيلوالإ يْيَهزل] دمعلل لوصالاةف اضاف صوصضح انملاوأافلظم ةلدالازا
 ةسفلإ لوصإ ل مولوف يوهم نعل كذ وقل ثلاثا ايىداشلاد
 كيف اساور ملل ةسنلادز(ياو ةلعلا,ليلدل| ل |ةبسنلاب كى اكلوفعكاو

 لاقفواثلار يلا دايبو عش ميلك لص) تك جرد)اموو ع الطصالا اي

 "هبت

- 

 ايم ول

 . ارلقاعمزاهل انه قلعت اع هيبْس ن(ئلإ ر اوه ىؤلاولا لوفو همم
 كوالا رزيباف م دقن( ءلبقام عموئاونع فلئخأ ثيحهئالخ بال
 هانم كايبانهرمقم نوكيذ) ٍناثلإ زي اوه هقملا عل نوكنم عوايل
 فل بوم يوغا وعم ناينعمأ هرددتوىاثلا ءويلا هنورابتعإب
 (ّسعاب عم هلي | بوعلاهعل وصاو معو يذلا طي غلا يو بوعلا َةمل
 ل اوهئازاب هْسيعيزلا نعل اوهو بوعلاوغل و ادورعم هنوك
 هيو ةقيقدلا ايشالإ وهل نوكب د بيعت نعاقلطم ميئئاوضد

00-7 



- 
 الكت .بقفلوعت مولا هَمَعِلا يرهولا ل اقاماعوب سْفتلا فو

 املا نوكلكذةيفق اوفاوهفا تسوقي اًصما ف ارّيفنهقف|
 فاقلإ سلب
 فن ووول] نس

 را اكهال) محو يع يوسع نتا

 افرعربرشا دقو مايحداا تادئزجكار داي اهيردتقي الم انعمك افعل |
 -ذ متموعيلل عشا م ةذوفلل] يا ةيعرشل) لوفوةكلم ا هدهاعفالطا
 | هوي اهنوستخيرط ا .::رجولا هوقو احدا ةفص موكا يلا
 ةفرعملا هةفص ايس رْعلإ ولف مسؤولا ل ذبوهيذلا دج

 مالعب مو صرد د اضم كةيبعر سل اكد يللا أ ة جا, سيلا ت اولسصلا
 هكعل ل هئمت يأ ولّمل] ةئرعم لودص مل الإو يراوْملإح [تلاكم رثاإ



 الاب اهوصخم (هعال] د بّصتو د انؤجلل ابابهلوصخ ٌهدصم ريغ عمر عل نإ
 يقائيالايرلوصخ رطل انعم نإ اعراب د اهرب (مرَمبوط قل هلوق هدينب ا
 (قدصي لبد (.ةحالاب نوكبةفرعم ا كلت لوصه ديوتي فنقيالك| م ىزللا /(خ
 ماه ة وعمر وكزلإ جملا نقم ا ٌةفرعمإ عى دصي هريئداهيلوصع نول عم
 . |[يعلا لص( هففلإ نم تسل هتقوعم نإ عمد («زجالإ/رفيرط ولا ةبيعشلا
 ريدعتلاوا علل لإ يا عل كة يعرشلاماكمالا و يرجإ علاازم ب نكمل يق
 فمُةبِرلإ ناو بونص ولا ناو وت ههقل ةصلووصول قفل ابا عل/ يول
 ىصلالامئةبجلو ةامإل) ناو ناضمررموصوهصئ طرش هُم عيت ذاب لسلل]
 ةقعلا عابزم حوف يونسالاولقن اكةيسملا ل مب ىصلإ كمل لب ةببصلاو
 جاد ءاهياوهقفلإ ير يوتام اعرب خالاه يلد مرليو هب قلعتب كاد غلا دع
 هوكماو هلاهتسال عراك ارا خال جيف فوسالةرارمإ و كم اسم يكل يف

 صاصقلا بجودة ريمكس ل: ةلانإوةنيزلةريضصو ]ملم ة ديبكا سم
 ىخينإعلاو يا رك خ ونمو لئاقإا/ يوصل هيرو ابماواهح ل عسي ئاب طر كب
 فات لياسللاي) ىزإدل| لباسم ة بقي نم ةروكوم ارومالإ نمروكذ لا كيد
 ليو قمةروكؤملا م التل هده عبي ل(3 هنع همن ] ضر تم اشل نذر ةول كايب
 دِبيعَتلا تلقئافمنعهسامزخفيندلباه يفاملاك هدجدامووئعولا فَعينل
 اهللثم مورمع مح فَُمَة نظل اسم د جوج دفا كش فال لياسم
 ةحاضلاه ناي هلموميعدالد بلاخلل ديما نوكين) نكي تلقرم مل نع
 نوال) هلو ءلد(غلإ هب (نيالو لْسَمل| ئيحيف لسقلا) ذهب ديما نال ذل
 ةفوعل) ناهد إ| تلق نافاقلطم ل اىُد)!| يحي الأك ةيعطملا لياسم ا نم
 | ريسعم ع ىطاوةنبرثد ودب فم سلا يف هب اكبر اوازاجم ناكاوجلا) ذهل
 وشباماعرورشزاصوإةيورعةقدّيجوهلب تلف رو اك هل
 هضوتعإ رم تلقناذفيراعنلا لخري ىالخو افرع خاش م قدامي لوب
 ةلداوه ىئولال وص |نوكنن[ صممت هئابإىلإد مفعل دوعن اي يونسالا
 _وهللبلرل|لولرمناللطابوهو ها ماوحالا ةلدأال الاب علا

 ءلكطدا مهئلاب في ركل اعمدورو ىئخيالث كهذا ملاذ لحلاالاشلا
 كلل الول نم هقعلا نوك أمّي مف كس اله قنعلا و (لوصإلا ةفاضإ
 قيوم س [اىابفيكذ ةسالم ند ةَقاصالإُث ٌقْكِيْد]ةلدالا

 ٌةَلدإ(هُي)امو يّيلاوعلإ ل وصح قهببس ةلدال/كلكن)امإ ضو انه
 اًصابمَمعلا لاةفاضال اف اسبولو ماكحال) ثمل يّيلأو عسل د قلعت
 هعللاو عينا لياسملا راب ضيا قلطي معلكذاو اكحالاوهوهلرخ | نعم

 لم نيد
 ل



 م الاسلاوةالصل|هيلعهلى ولان دلوصح عئاسريعي بلا ف درعتلا غن لم اهييلف
 الوز ريملاوهئوالسلاو ةالسلإّصم] هيلعهداهيئإ از وحاوس جلباوؤ امجد اع

 اهفق سالو نإ عمر ىملا لب اقم اعدلاهكس] نم عنم ناو يمل: ىذاصنإب ملّملل
 [عسكلار يقدم وعفي اد يقيد عماوبلا عيل عبد ثلا اوف هاضتقا#
 نامل داهم نوب ةياوالك اب لبوبصعولاز يل (هد ملا
 ريعوتلاى هددت الالإ فن ملاوإعتلا نماصاجلا يملا دارل/لافيالهلىرتلا
 . فلا دل دار نمسا اذ والسما كفا

 وصخ ذا ةداسبملااهفذ نهري حَو م غرزل ماو هيمو مصمم فجرعتلا
 مهيللا عازن لإن هقفوئ) عم ميال مق يروكؤ لإ بوّملاوإعسلا ودب هل وبلا
 مدا توب نعد امم زعم ونعاملطم ترا عتلل افتنإ نمل

 اله فنل بالو فلل وعمر ابتعابذ وين اذاوي عل | ذهي عي ةهاقفلا
 ع وعم حماك مويدم مج جد
 هن وم اهلا الاول ) ىعالعو لج هيلاعتل هب ضمنا > رب
 كتناوزلاروصتو ةيبعردلا م اهدار وصل غلاك ي] فاكس بلماويُف
 هيعشلإمائحالإ ضعبب لاو برص اكل (هدالإ و ضب الاكخافصلاو ناس الاك
 انلا هوه نوكأ ة ييسحلاونينئالافضددح ىلإ نوكأ يلقعلا م اهحالإبو
 ةفلاكيعو(هقخرا نم يشي رسسيالو اعومرملعافلاةوككة يحااط صال وهف
 يلاهحمدلا نابإسن دايت هدرا وسجل يزلإ ةييعرشلاو غاحالإن اعل يم
 كل ةوعع مرج (نن ]011 ةبجاو سئل تاولصلا ناو وسحب سيلوئ اودحاو
 سطع ةميقد نم هلوقوام قسري لتقلاو ةببيلكت كلا لوك ولهم
 ايب اع هراصٌاوأهفدركئاصؤ علا يإ ع سبال ؛رل وكل ذايب اهب عومي
 كئتلم كاؤكايبلاب عالارائياوراستخزرأ ويحل ٌهيقب لودريالا ويف ةطاف
 م ولعموه# »ويلا ةيقبب خام اهقفونوكع وق لإ برقأ و الا ويل
 لصتيلليؤلاد (هسجالا ع لوصحلاب ةدِصمو عمل اهب فوحل | ةخوعل | تاكاذاو
 قعاربتعم | يمتد (ّيحال/ ن(يب يب اكل مَن ايام اب |ينللاالإمنم
 اهيدامل] ةَدرعلاةهفقلا نعد اّهجالا نعل صح مايل ةخرحم ا تعش
 لل عتسم هنوكلاحال علا يول يعم يإ ٍاعلإ ةقملا فدو ف ي)( نه

 لص 13 نال ايساكمدوحاماييرولونأ ةفوحموه يذل انعم لصاب
 نانإظ مل عم يف يإن جزر ونسم وكل احلب_دوقن اكد (هتصيلاا نع
 يعم ٍضو|قيقعُمَف 00 :ارلإ قي رصتلاوهيذلا
 يعمي موئيو اه قفلإ ءلهتسام أويل علان ال ةيبايب رم كتلاوه



 هبلإ بهذايويواعر دنم لعميو العقلا نيستا فقاوملا قركخئاو ل لفلا
 ملوكسإ افننإ هحاوشر مالكة يضَقو عرسلاو فرعلإو خللا لاعمسإ فلاْكلَكل
 يلع ئالثلا نم سي لاعلا قلطيالهت|رك*ن | عب هئاقرتب ]ام هثالئلاف
 ةقبقحالاراجيإملاه يلع لطبوُمَم ويلقتلإ اماولاقهاولاوكاشناوذاظلا
 هيد جالز( ما باد نالاداوم ئوكدالذإ سبل لاذب ذخال/ٍخْسإل هنو وين
 ليبعت كوفي ن] ناقل ةيلدززإ فانعقسئم وهو ةَقالعلا تقَمَح ث يح
 ءاعد) م لفلا ةفرعللب دارلل نم يلع عرفتي اهيجلال نع لوصخ ا ةقرحلل
 نإ يعي ذاصم(عو وهمة فوعم اب عدارب 6| زوجين ] لوال| نيب عوارأ وغلا
 لوصعيئافخالو هويعصوصدااو للا صوصخلأ قيدضنلا قللطاموعو

 | نيقيلل ةّقوعل) لوهشس عدودالو هدارئاده عاب ل كقوَوَدَدل د (ّيجالإزعئلاطللا
 هنعمل افدابّمالا ع لوصخ ابد يصَتلاب هِجوْوِلَقْفن سل هنإو م
 لصتمل الإ ير ار ظنو اهل ةوروصت هئعزص دق>(حالا ن(وهداثو
 74 || لوصمسمز || ناكؤيردمتلا هل صعول لب هبقيررمدلا ندد[ عروضد هل

 قهّقومووَف ؤرومئلادد اهيتجالان علوم اةدّصلأ ةفركإ قرص
 ةفقوعلارمخت او قيدصتلاوروصتلا ٍلاةفرعك/ م سقت لوتعم الها, الك
 نع. اجي نمو د يصَملِا إد اعدارنإ هنا وعتي يع ىلا يف ةروق ما
 تايبالئيقيلإ(هبدارل نولي فن قفل ةغرعم ابد ارك) نويرعمما ناب لوالا
 دعته دارو] حيف دارا عصره عهقلطلل دار ناب وئظل| وصمم ارإ
 انهي عك يوتبلا مزعل ىلطل نم برق يملا برق|ىظلظدار/ لابو
 اطقعوروقتا/هبقيوسقلا [ن اة فوعم ىمردابتل 4: ياثل نعم تاقرول
 نافطلاي|يدوكا> (عالل[ى ةفوعم لوسمديلا فاّصكاد اهزجال/ نمو
 «جعلاريبقت ععوب غلا ن اذ ) دري ااوموصإئم در اووْسْهانلا هب جولا تلق
 لعلاد ةروكوما ةفوحم ا ليمن اي عيرمسلا لب وهو اههتجبالا نعلوصخ اب
 ىششالكو (عولِْسَع تلقورِمطَعلا لياسل| نع قفل هنو فالكل لياسمب
 مسقنس |علاذا ععصسص يال لاثل نرسل قيدصتلا اي ةكرحل رمق
 سافل[ راسلاد ىلإ ع اوخاو فالذلا لاسم (علإ: ضبا ولم مفرط د) وصتلا أ
 ةفرعل ادام اهلوذ ملم اتيلكرضداروصتلل ةَدرحم ا موع عماقداصه معلا نع
 فدرحد يف ىيرجتلا اعرورْسل] لاوسلا وؤديلاة راش/ لفل يعج [علاانه
 (نمدافتسلاو وربط هئلد) نال نظوُعمل| ن اوهو كحل هلئموإعل انهَعَملا

 اثابهباوجيلارتسلار اشاف فدرعسلا ئإعلا هنعاوربعفيلف يئظْوطلا
 (نلطلاي عم امردالطا تلخناق نفل اوههُمِجوَعن ف امناو ةرمل ابدل

 زاج



 | هلمٌس امو نظاإاعبكالطا نإ يدين ]زوجي كك فيراخنلاهنعناضيإلع#
 ديلا سوو وكذالك رووسِمز ابوي[ سولو جوكز اهيقفلل ضرع هقّضح

 د(ّيصناا نعزصا-ل لإ وصون (هاادنإل ة صا ةندرقداهيجنا/نعلوصخا
 راطلابديرااذإ هبلا اتا هوكدباوجلادهكا كيل عْجاوانظالا نولبال
 لافظلاب سك انّمميؤ و هاماهي ديرا ذا مارمال| سفن ب سك (نمح فو هام
 بنما هل (ىمحايملامئايعا ولفلا ل سح يجالا اولا

 بلمعوارم ا طب هلا بجيامالا لا سرح انقع هللا( قحمالذ فل
 ةثرعلاو هلو فانهجديف ال زوما ىضت يام نو هيت هنظامال ركن كل لا
 اهيااورككدق د تال(هنساإ] يفبلاّئعلإ صال اهأت عم سيل ليز النه
 مهي او قيرضدلساد روصتامأ ةدرعمو عوكل اق ثملوق لل ذاييوإ علا هفداوت

 ايا لارداب علاواقيدصيو|/بوقد طباسبلا داب يدم حالطسالا ف
 او تايث ىلإ لرردإب ص مْ صو هئلعنودهسإتفوع)اقيْةعل موفر
 كاردالا»نصتكدقو ةيللقدعاةوإ(يلئاموهعم نوكبذ| نم عإتايزهلإ لا داب
 فراك موعامؤسا ةقددحاو ل نيكار دال مرّمالا ص سنك دقو لبريادجا
 ةكعلالاء(ءاوولاحلاب فصويوىراعلا: فاقد يرابلا صويا كميوام وو سلا
 هناعمايعلائظقاطظملاط عسا, نلئلي عع ةفرعال د لمي ماوئلنلا يعج علا انه

 هبا نطلا يع عايرقالط) بقفإعلا فال ييئظلاايايرقالط ا رهكشب مل هتالرصغب
 /ايحدلاهولفث وع (رةالطا بس اه ئلتلانعجوقالطإوسرش ايزل عل فد
 ئيعجلهنات(رظفلب ةحرملاةداعإ هجرك ولف همر ك6 (مؤرمفل ة دام
 ناكرد] تلقد افي دانلاوبيعللماكحنلا ي للف ةبئكلاةدعائل| وه(يوالا
 عضم هئالىلّيوبما اك دارضاللماقللث فيرعسلا رك امانهماظل يدار
 ٍقافاهْناملتسم لبو اىدنل سفن ظل] ب سجوكل لون الوعم اتذأإررمصك| يدتبملل
 تالئاقلوة عبس يملا ة زا قبس الهاطلإ يف هنوياغل هبسانل|رهاظإب

 واس والك عبسلهزهاجدبزكذإبجهقتلا فيرتدؤءايحالا وفي
 غد لاذ وإر وكي ببسافحت) ةفرعكةيعضولءاهحالريجةقرحل هففلا
 لمَملانوكن اص اصلا بحبوب لق لمعلا داو دلوقت قسد ايفزثم اىهلوهنم
 لئاقلا ولست بوجي وهائانهفيلكتلا | صنصو [هصاصقلا جويل قش
 بكلبرتاومإ مزلكظ هد اهإاهفعبسلاه نه يئاهرصميصيإلف ةيلع هس

 تاروكولإ ذهن سيو عماوجلا عج مو هلعئاك ةماتإإ ةبسلاباهرييشت
 ةعسلاهزهت) داود ناكومزلكلي اتى هية بسلا ءيبجخت ع
 ياماظناهيب) يومك تيار مضوي اهوناو ةد ارم | ءاكحإلا ةلجؤم



 نافي رغد ام)قوئال ةحبسلا رص يقرمدمل هدانا اجل د لبدانلا| ده تافانم
 ين فيلاكتلا م يمابرعل|ةعبرتيل] (لع الط صال يوهاسلق هففل الش
 يوجد اهل ون كروذسمو اليدان يدلل تلا
 ةوغيو يونسالا لبا م ونوم هيف 6 اهئاودر وراد يقرأ ليعلم اكدر
 نادورعم مي( رعي| لزلطبلا وف تملا اولوإ مث دعس نوع[ نكيع تلق
 فاولاهلوقبةعبسل ار سنت ظو لمان بلذاده هن عرصرما) نا عمى ابيعنصولا لم
 سفنوه هئهذإ سس (ؤلاث ويه صلات هرركل ارولتعملاو عابملاو بودشلاو
 كوملاالهاثمويا كه تقلد إو بجاولاب اعل ميل (ذاؤهايعت ماكحال]
 ملاهوا الا لاقي ةروكزم ا ةعسبسلاخإ ىلإ (ههرتنمالوف /اقي هس (يواعو
 لماشلا نعل اب ىييإبل لاوفإ يت |روكوم اه زهاناف ]ومر طنكأ ا ءابلا
 قلق يزل ل اع)لب نيل لاعمإم احا فوكتالو رفا اصر لف
 يرتللا((ملعصش اور اهددلا كلل ىهؤنل) بنل يد ح)اهيافانه دارلا ماكدللا
 أرقملا يا هلوتباته هيل اراّشاو وم اولا و كم حرْس نموغفلا فيركت 2
 رتولاكبلإ| زهؤلو بجاووصولل هسا | هؤهواوسولا فةسل اكول ارهذنإب
 ليم من انهن لايام وكذا ةعبسلانمدحا لكتاب (يهتنمألاقلافيهس اياد لوقلا ذه لئموي|| لوو بان نول ذه
 نئيلاازهوازيبلا برتكوشلاازماورابمو يتلا كورلا ذه خدأ ة يمسملا
 ىلإ ل هدإو«علمةزاصلإ ثثافملال|ؤهوإ تافئلا) امونسلا | ذهذاومرح

 نار نكهو دسافبيافلااذهوإ بياغلا و يبث سل ) هانا ورى جومدم اع يب
 ةروكرم ايو علاوهيفنلا نااع(رختوأو لا نطعاماو ةروكذلا تايئ زيا غا
 ةماعلا ةبسنلابدارللو | علا وجد اخو[ فهذ بيدوتر اسعار عم ئابد مونت |

 قاعتكافتنإو كامات وتس هبلعشوكسلا د عي ثيحرللا نيؤرطلا دمإ قلق
 هنعيئاقتنإورتولاب بوجعلا قلصت زعو اه هتوشووصولاق ةينلا بوجولا
 زوج للمالك مفإرضبجاوبعوتنولاوةبجاووتسولايف هلال ف
 وعر دأب تاستنأاعوضولا ينل ايداوعو فلا كلمتنا عما فايا“

 اعطقمره الغ سوناث) باول قالا هل وو بس انين اذه نكافنبلأ بوجول
 | هيلظوهو امراه( لططلل ىلا, قلعت الحيا بهاولإ حي فاضل ةزجما
 هنإ ثصزمساولا ي| هب | ةزجدارخالا ىلإ ناهد هبوجدوهيزلا مز (ىلا
 لإ هيوم دال ناقتلا ليي ناعم و ميدي اجوجولإإ فصتمي أى حو
 'دارادابم مالا ظ فل زويلا نوي ناتوكودارم ا عوضو (عدقع العلو

 ام .

 سمن ايسر مفبو ةعس م اوحال| ىلعتمرئأ قات فدحو | تاملعتم ا اهي

 ماكحلا



 يمعيحالا ت(قاعنمز اع تاي يلا اقول ةداي رو وسلا اذهب هريبعتب هبن ور اكحالا
 ةيقيقحلا نم عال ت ايو امدادب | ىقسني نك اهي ايلئال ةروك زكا ةعبسلا تايئزح
 حابللاكة والو نمل ظاعابرج قبس (هيركذ امني ماو هيلا (رْش|اههيِماَصالاو
 ف[! ءاكحالا نع (ميصصوخ م وعل ةيجزعلاو ةصخرلا صم هر ابعحل مش هةفل هلل
 كلون كانه ديقالهئاو فالطإل] نايبهبداريق)ذكف يحؤم انوفا
 لطيرقتلاهبداردرقو دوجوموه تيحّئيمدوجولا وز (ساوهثيعمئاشالا

 >طيدقكبطل| عوصوم: هملانعلوزبورميهن)فيحنم ناسالا لوقا
 يإ باولافول وةك زخيست راحاهيإ ثيحنمرانلإ ىلوق فايل لعتلا هد
 "61| نافلاو لوال) ليج نم سيل بوجولابهفصو ثيحزم بج/ول|ى ثلا
 ان هويّهتلإ و حرص بومولالهفصو ثيحزمهلوقذاوه ثيعزم لوقينإ
 بافعللو ب اون ولعب تيإديقب هديت مدعي هقالطارابتعاب بحاولاىسل)
 هجودوبلإ ع طالو فير عتلا اقم يي عتلل عقومالونال ثلاثلإ ل قمل
 نوكل الف )وع باقعلاولضف باوثلإ نإ قع ل هأ دن عز رعئام عم اصوصخ
 لعفلا نوكم وع باوتل| ةلعئالو (لمئل ُهِقدَعَءلعبوجول| فصو
 ابس انيالو مس ئسوو:لإعباوئل/ل لرب ابجاو موصول (ولطم
 لعمل يقبائالإ عويوه بوجولابراعا| كازو ته وو بوجفلا/ راهن
 /ومعال بوجولاصومخوه عيا زهةلعنا فنا ليل عةيقاعلاو
 اعلا وابلط و نولمويعث يحئم هدانا لعب وصولا وكد ارم نا اوبو|بلطلا
 ييانل| لبق نمون] ئييعتم لعد نعرا ةواكانكلابوجوونوك صوص كيحنم
 هفصوز علنا وطقم | بوجولاى ه حورصب هفصورابتعا/ بع اولى سلا نإ يا
 ةمرف اكو لب نزلطينإو ةيمل اكنافص مي خإ ةفصن وصور (ّعابالوافلطم ِ

 انقاحفللصلاو بررئل) ف ةالصلافارهي فصوبوق سلول ىثش | ناكةعارلاو

 ناقهددتعباسو ءاباعبقاعيوياعو[ع بإن (ماريعةدصي ة)اهلطنإ ل
 ص 0 ء٠ 1 7 3 1



 1 اب عاام اجلب توب
 حب شعيامو هلت اعبفامتآو را عايباثبام ايراعقدصيذااهططبارع
 بايام إ,راع قرصيذا مدا همكم («ملعافرص ما يري ة وم ىعقوذاف

 ذ) ضيامارىلا اياعيقدص بوضع تعقونا لل عناعبفاجالو هكر اجي
 هنعو ل أر يزل قع خش تيحزم يإ لم اع اعدام عايرلع ندعي
 باةول| نيب ةانانمالؤهسئن يابولطم هنوكف يحز مويلع بنا ناو
 يؤلاوبهل اثتمإ ثيح م كرت اب اثيو نيرابتعاد هنال هيلع داثالا د هل عداع
 تيرا علب هناهيلعةدائالا مدعو لونا ةباتالاقيبذ اذانم الفري لآ حرع
 04 2 ْن اتا طدارشل عسل ةيوسنلا لورتم و ذاود اصبر يصل او عاب |ذإو

 ذوفنلا هب قاعتيامو ب (ةعالو بو هكَالو ءلعف قلعتيالامهيلعقيصيذا
 ةعجللارن تّقؤارشلا و فون اكؤيا مارملا (مرعم رصين نكعولب هبدتوبو
 تابقمرلاو هس ش هرابتعلب ةحابالإ نا) ةمرواو ةعابالا نيبانهذاؤانصالو
 | ١ دي مسم دنوببوب ياا
 هكر اهسماثي اموال اعيقدسي ذا لكفافتم ماعطلاب ماعطلا حيبو) ةعيب
 هكر يبايامنانإ| اعدوب رتعاطو ذونل) هب قاعتي امو لماع بئاهجو
 لفابناور تصلاوهدإ[ن[ نوع دتعيالو ةوفنلا هدىلعتيالامو ءا ضاعف اهو
 خادع كرةهول) تاقوالا ٍضو] ردا ةعقإدم عمدالصاا اعين اقداصتي
 موو ضاحي اعيالو لَو اهب اثرابوال) اهيخدصيذإ هيزئتلل ةهاركلا
 | اههناثوهب دتعبالامووا عد اييبد(عيالو هلت اععبانيامواشل] طيص هب دتعب
 وهاكدتددو فاكوصورابتعلاباهزياسل عسّمئلا ةسصو حرشإل (هلخأ لان]
 | ةحمؤررقيالايقداصمل بولا تذل! ب سجايا موكن) يلا دوقم
 | نماكلتمهدساف كوامفو امال زي جوايا لافبذاب ةروكذم ا (موسر
 مافزينناك(يطياوسسل جس اريرظلا الص عقداصو يملا7 بهاولإ مسر
 ربها عسر |زاوميو ممصلا د زود وفح ناضامحاو لازم بجاولا مهد
 قريبحم ء نكاد ركنالرابتعالابريخلإلووحنم هلك املا ومولد

 رهظل)ةزاصالثماهرغلوددنم ةعدابواهل ةزيماهمهوسر ور ابتعللاب اقم ومالاككت ت اًءنوكتفاروكؤم نكي /ناؤرابتعالاب فلكل رومالا «© ى. . 20
 :مالمر (ريعاباهو يع بوهولاب (هفصو ملغ لل مر( تع اباء يطيإ ول وع ييسم ا
 انعالابوو عسر فة صرونم ياولد ارد) نم لوالارابتعلب يور صملااههدصت
 هدارفإئم تييلو هدا زو) نمو يوعز نع ةمواخو مدان نم تساه الإ
 عئاللامتلقناق نيروكذم اسر ابتعالاب هنعذجد افوومير يةلمادو



 هتقبقعيتر م نم بجاإول) نعزاوتعللل بوجولاب هفصو ت بحزم هلوق نولي نانم
 هنمون ((لوالإ امإ تَدَق هر اوجد لب هئايت] نب هفرعي مهنا هنا 3 فيعنهفأ
 ةقيقحو رب ذ ؤقعحهلر اتعالإ كلل بو بوجولاد ءفصو ثيحومهبجاولا ©]
 فاعلارهالإ ا عيفخيال اهامزملكل اصةروكرملا ةيثيعلا ديفدوهي ةيضرع
 هعضإو نإ ْي فراعلماتامهّدونالو يالطصإع وصوم هن اذ مواعلرعاوقب
 وهذإ ءنعرظنلا عطقومالبوجولافصور (بتعاب هانعم وقيم هعنمئاعإ
 فيتا نادر لة ذي ىلا لكس ديت فاعطف هيما كلتل عونصوسر يعاد عم
 ةفمقحن] ةرورنممل حصيو هبستانيزن عوتاكدن عازارتعإ نوي تح تاي
 ' :نمالباو هن ثيح وم بجاولل ال تسلاحالطصإٌة نإ ذل بجاولا
 نيب مجمل لظتني| نمي واقلطم فصول) نعوطتنل| حطق مالو يرخا ةيميع
 بوجولاب وفصو ثيح نم بجاولإل افي ناك ت ايت ذل اب فيركسلاو دبيقتلا
 "عا ةروكرلل ةينيسلا ديو نوكر نإ لذ عموجب فيت الئمامز (هابلط طم اوه

 اماوهلاعبز منو كنا روسي هي وج دوس يبل ره ٠
 توكيال فير عسل افدرئلاثادرهأم منام اوةقدغكلا تا ؤلادسسرإنافىاثلا
 هنافهانررقامويهبربدتفاهزيمالو دارفالل ايصبال مك )رك ذامن )ومد ارفالل
 اَشْمالو كركر ارمحال ةدارإزيوجودعاوفلادض تر لماتملل عونصولا ةبإَحف
 ًانيباىةلشهلا عم تاذلاو ونجل فصولا::: ةلباقم نم هولا يعمي امالإول
 انس او ضر اعنودب بوجولإ ضورعمانه وعملا دير) نإ من هبل عب مالا
 تّبتاَع| بجاولا نإ لصاعوروكذللا جول رم يس ) ذه نكاز|وتحالا
 فال بوجول| ف صو عما | ليزإ ايعوبق اعملاؤؤ عملا اعقس اثالإ هل
 تنِدالاهركؤامت جب ال هن اث فصول | ىلذ نط حال مريع نم هسّمن يش لخ) ٌدإ ام
 ةظحالموهركذ ام وب (طنم نإ لبمامو امر اجلبلط هوزطلاكرعب) هربعدل

 ودلم بج اول ةر لاب ورك ذ امين تْييب ال هئعرظنلا عطف عم فصولإ كأذ
 لوقو وعد نمىش ي)اماحالطصاوطنم اسنا و تباثلإ عل بودول|ةئصب
 نازوجوراذ عيج<بجاولا لوا ةرورنم كلة يعو)دافتعاوإ م وعف|ةيثدإ
 باني لعفاعيالإ لون ب داوهوركذام عيب ماشلا  عجلعتلا دادي
 دارلإ سيل يل ان هدزإي ل صي) لا نع صوص عر اومموهيزلا باوشلا عقب يا |

 ةبائازاوعىدلا نال ذآ ارد ىح بحاول ارعامهالا زاوم اف ناهسال| درب
 الئولا به ئ(اوهاكابوصوالالضفتو إ مذ ع وئاطلإه بق اعمويماعلا

 ياعلاولإ صوص لاول ملال ةندلا لوحدن] اعةلارل/ صومشمل) نيد ةافانم
 اثإةْساَيل| نمو لْصْمَتل قدر طن لهل اب لوخولا نإ يإدالإ نم دارك اف هفالغع



 بيجاولا نيدؤي اغم اولعف ف ةقاضالاةيْصَم تلقنافر ول نذل سيلالوخيلا
 (ىزييرد اهتالتلق ل ذاومالا لمزم هيلا قاضم او فضا داك ةر ورع لعو
 فاز 0 سرا و ور اوت ٠ دو
 انلوقوفكلادإ ل عفن انلوق نيب قرفلاةلقيإ ةراشالاورضولاوة مالك ب يقع
 نيكويانلا نإ لاقيامازهودب نايالاو هعاقيإ هانعمذ| فكأ| الضو لمنلالض
 | يعبفاّصلاف ةالصلاكلعفل لحم (لقاذ (و يزن بوجولا بسكال لوصح
 د فالوهرئاودوم يرد ومالا حرايإ] ٍيرسلوئالقعمديلا ف انعم ا ووش (تلا
 خجراخم دوجولوث اوه فيلكتل/ىلعتم ناين موالصاعد الا فرش اتلل
 امالادبجدارل] ىيافالرعج اقعل | عقييا ت اعيداجراخهمدحإرشاعزإإل

 دوإهب نيلي ويبجنم هكر اعرم دقت (4را زك بحاول بخت ةناوللم
 تقولنا )رب اتلإز ]وجر ولا نموروءالب هلوهل/ توليف رإ (ةلطم

 توا لوضح > يون انعوو يدقعال | تقولا يفمذلاعهلو ا مزعنإيإ
 الصلإت قو انف تام نم نإ>ربالك تقول يلحُملا اعمر علاث|لعتلا بحير
 نكتالد نع هرسفن فكه كتبدارماو هقحي لرتلا قدصوم يمجبال (لعف لبق
 لاتق >ريالؤر د (بتلاوهاكةرخال] يح اقعلادارهلاو فكلا ىلإ ي وهو قعفال)
 بظاز نم ند ايش جرالو حوجرم همه اعدم هلاىناذالا كرت 7 اعاوقفت/ولب لها

 مللتاقلل ناب لوزا نعب اهلوهراؤغلا حاتلا نا ايفا ونلإ باقل كاع
 ضدويف ينام |ماردوهو ندرلا قل الخالاوهوهمز الاغازوسلا سنن اكزك"

 ل مرعوهزبا (قعسيلة>اهرْنيلا دنا ينائلانعو
 اوحرصني دوخأتملا نإ معاد بورت ىاثلابدبددنل |[ رعام لوالإ قلاب

 ليعولا ف وتل) فالك عده بشيذإز وعزل مقنرع ىلا يقف إلا نإ
 ريس | وقو ةاصعلا بقاعيال نومك فاعنينإلإ هدانسإز ويمكن اف
 تاوقلا ليو وو وتع با يلاعن ب نلزديعولا ف فلل اذن
 ب 0 ا ال موا احسب
 . | صوفتلا ةداراو ظّلل| مربع نعاجراخ نوت يفو فعل قَّمَك د مذ ىلا
 صيبهْدَتلا ل يلدوؤصئم ليلدرنع م عياش قلطك | نموييقَتلا  مامل) نم
 فنذللعنم قرة وهو ىكين] يشال نايب ايها تم ناكن إو فيمقتلاو

 دوجيودنع ناهملا امسك 0 ايعاشإ عولارنمعب لاقي فال
 ليكولا و رعولإن) هدارم ةعالا صعب لاقر (ىالاب صوصخ# ب اة فصولا

 . | ضَسمرإاو رعول| يفاماف صقنالف بز[,ودل ديعولا فلكل افأشت )اهلك
 تكلا ناللب بركه (هئالالر عول) يف فلنا زوج مدح هنعفلثتدال نار مركلا
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 لا( نسلاةافو رس تنم اة لسللا هوه يهجوالا و زواك دحئااذاو يو دعو اذا
 لئدنتو بزكلام اولتسال ديعولاو دعولا لك ةقسق د مؤلك ا عاش ب لافي
 اهل موصن نو هدم ا: قلعه أع نمالكذابو امهيعانتم اع عطاقلامقيقىداولا
 . ارعولاو تشن ميؤعاديعول| وعم اهنا عرضك( ىرقلك اعدطاتلا مايشل
 "نكمل /.تبالدنإو معنا اشيالهتجرو هدوجل ون ماب قرفلا نكل تيشدإ
 هئاال| همم نوداطل| بسس اهؤم لك فل !ر ودي ورططر نب وهم عا شب لب

 قاب اجي عّميرنور ورم همزلب لو قدول ناكل اودعولا ب اس يوقيال
 كرات نعومعلا حبر هنرطف سيمنز ع يدب هئاقول فعل شروح مولر عم
 مغ ون ] فيرغسلا عمرو انهزمقالر|ديعولا ف فلكل ذاوجاننجث اوس بجاولا
 هنا اهدحإ نيمعيونهنعثلا ن (وبج و هت ىعوفعللا بحاول جزخوماج
 بمر ىلول هد وجو بجاولإ ةصاخ اهم وذلا كو اعبارعل | ىوصو يلب
 درغم هنالك عوج هوائي ز ضال قيال ماه هرب ئعيوذحا | عب هيلع وثب ٍجاسعأ|

 |ضعب باقعىمربالنإ تنتكإ تاويل )رهمدام) لوقين )لد (قلو باويلا
 تابماول|ىضعبل ةبشلانويهلا عم عولُدإ بجاعلكل وسما بج اولا كرنب
 قاف باريل انها دارل وها بجو ل ةصافم كيا! اي ضعبل باقع نمو
 اصعلا ضعت بيز هد نمرب ا ن) تدائل)ذ|ثولاعم ريع رك دام نوُسنكاوب فيولا

 دب ال يقداف بجاوزكيف هذ هرج ولسا باول ] كتب ةاصعل هلومَشر هداهم
 باجل م ركزو عووتلان عييلكلر ىصلا كالت ابجاول |كرتبر (ورك بيز نم
 لذ عَمبرمِفر افكل] ب دخمرزكل | رعاعومحلا عوف كر اوج قيقكلا تلق
 ىعبإإب اقعزمربالث]) ثبتي إف تابماولا ضعبل ةبسنلاب ههفعملولو
 تايماولإ معبد مهفيلكت مدعّايسوئ |اعيسجاو لكل ة ساب باول كو
 ه”بوفخم هلع ول اوجسركايومحلا ع وفه زاوجقميضق درك ف عاون اعاسلع
 ضعب زعم نم بالو عئتمل مف هلل ةبنلابامإ مهموفعبلل ةسئلادظازهو
 كيدالون د رعماهايعمبضعب بير وبنت فن هيف نيلسلا قامرنك ريع ةيمعم ايام
 دلول ةدافانل نيلسلا يه ة ردع لاوس عانتم | يسولإةاصعمضجن د (قعوم
 لحي الطالادالقلطاوا اهلا يري يمل ة ومعمل عارل ادصف از اوجيادهتعلاو
 ا عوونتمو رحال بد لؤفغمرصقاذإا هى الج اعتب اشلا نعم الع



 ذ وصلا تم ىلطالذإر ازال قع قلذلاورهل ةرمعلا لأ ع ويلمرق هعمل
 يائلاورن ويف مودا هلزكلا وعام نإ يعي ريإر فاكولو دعا كب ودخ ضع ٌةرفغع

 هفاوّس)ي|تاتعلإ برتدووعم دلو اع باهي هلوقد رينا زوكونا
 الثامدارئ اذه بوكلاحيو] اكبافعلا ف (ؤئيسالاببس هلو ضهري نب هر ا
 هبوب يذلا ظ ملل ]امد انعم زر | يذلإ ودل ذه نوكلاصيوإ هب و عاموعل
  امفتاقئافدضعا]لاقكراتزع معلا هلو اهيبفاجو هلوم يفانيالك هع
 هنعمل ةلزتحملا لوتتاكباذعلا نوجا اود اقعلل ل عملا يبس فعم
 تاداعلا يواجي عقتسرلول فعلا كار ذك بيوع ون ]مو هب بقوعو نإ
 قهمنال تلق لولا غسل ب احوجرماؤف اس ياثلإ| ب اوه حح ول تلك ئاكيبنإ
 قتلا ماقمزعرعبل) ثمركخ يفواسإ رحال نعوالهلا لوما ليو امل دهؤميل
 انلنلا ف اعي لعائلإ شن (هلعجت) لب عمومته سيل لوالإ فالي تكيالام
 هكون اهةرقاعلإ ]صك هنعمل صام( طم]ت)) عدجو م عنم نإ ناد دعب
 داربإلاص صم تان اق لماتيلق نيكواتلإ هيج َاصمؤ) كو ىطابسالو
 نم ممتاطتاقعلا ىالج(قلظم اهدا باوثلا نال تلك باقعل فاك
 اوهاظريعولا فلخيوق هنا نمو نما نعد عول دف ددبعولا فلخع
 تلقتافه(نقّمعاماعْوَفِسلا بج ايؤمدحأت فلي ناو دعولا ود
 وطعم ةدابحل] لقيا واب وهل ضي) فلذبرم باوئاإكالوصيال قرعلا/ذه
 عجم (موصصنف باقعلاو باوتال وللا هنالويعصوهلل تلف له ىف ثيم إي
 بافِوسِالاعروكدما صضخماددجوت فاكر ذو هْضراعلاود اول ىعراتلا
 انا ل تلقركء اصب اون طقسا فرغم ضهتني كل رك انيس تلق
 قرص وكي ولاقنو باقعلاس ايي نيروكذلا نيباوبلا وطت هيف يوي هنال
 الا نكيماولو اهطقوزالوك د مذع هو تود نيلماعل| ئمدحإول هدوجك باننا
 ةالصل| ل ضدإه ؤع هتباث) نم بالمئ اق مالسلإو ةالصلإل ضع هيلعهلقسنلا
 باوُثلإ ت القسم نمش هطالاهدانبح لوح موكالذ| ب جاو ءاعرالسإو
 يئاني لفه داوم رطل عطق عمل داع باول بت دودي يئازوعب
 عسولا بجاول ا ضقت ف دوق تلخداق باوثل]ع نام ٌصوعد وشن
 ىحس راب ءاهدعباوعاهزعاولوناكم لاوس لول بها ف

 هوو ضر ضر وتوم | ل دك هلع يحلب (َم

 اطروصلاي.. يل ايان راع ادا ةيانكا ضو فأتتسدو
 كوت لعب لم ىحو ىرصي ربو نال اعف صن مادع سولو
 النا تلقب ةضياكك اماعسسإعم

 دارك



 لعف فيدفر علا يهب هل ئجلل لإ تقووهل هييعملا تئول| يوا/ةلطم لون دولا
 لك نم هكر وزر |ناطيام سن ايو فاتلا يف امادداولإ كبل[ ى قبب تول | لق

 ققكمارهو هلجا 3 راي يحس دايعراعب اواج
 ضقتني دق مغد رجلا هك داب ئه كرب باقعلا لوم ةياغكل] ضي
 فافعال هناومهنوري تسصو تاج الاواموث بجاعمئاذةلئانلا ف عوكدلاوخيب
 ماولا ذو كب اهد اسفل ةرسس لإ ةدابعلا قرارتتسالا جبت وعاد هكرتم
 عنمب الإ ميال وقس ملكاوهكوتب بقاعي نايولو ةلئاملا ع طش اوحبونوي مر
 ىفتقيالمياع(مسص نقؤدنإ و عدبو ةلئانلإ هس هيلع فقورذإو بجاوفنا
 نإ لاقيو| هئعبوعولا د هعمس ار ع نظأ امودعبلا ة داسيا وهم هنوعش
 يتونرعل كيوم وجوال نال رظن هنو هسفن يف بماولإ يف مالخل| و دوبغل بعلو
 ثودب ايمومدلاو مزمل خل لماشلا هقلظم فيوقد ياللا ليوخال نهد بخاولا ١

 قروش ضمسن| لابقتسالاوؤراهيطلا هيب هم ابانلق نإ الم لابس او ءراهط
 انلقناوربوفنل ادهاعيفوح) باول دوم) ئماسيل امهن] ع هاهنإ هلواشل امه |
 لفل ةدابعلاب ىميلتلابوإ ةمو رحم[ مهودباهيال ةالصلا كيبلباهلوتبوقابال ١

 لإ قوعمنالرو د والا قيراغتلاكعفموتدل)) ذ هي لاقيالد عب نعولكالاذه
 كولا وى افالاهيوفوعم ا بحاولإ ة وعم اعةفوقوم كرتل ايسبافعلاواحسلااع |

 ىئصوروهروْضِلم هكباِع بفاحبو ءاعدامعباثيىثسإ زهنإ ةئوعم اوي
 فيرا كيلاو مرتين )| لهيئإ م ولحم ا ئمو جت كمل ف جوعجو ود [سولوبوجولاد
 دوفلاواتلار بغت #نوعلا نمو تاّساول نود ٌضراوعل اناهيالوووحالم جد ةشالا

 بحاول مزز كيل اع باقعلا لعمل عباوثلا نا رسرا )وهاد روإ نشد هلوطب |
 ارجرسيلا د هناءباجاْمصيالومزالىشلا فموغيوبجاولا َةَمِضعرك سلو
 ظ ىنإ مئاللاب نوكمسولاوسروهدمناو هورحملا تاتا كركذ يلوي ايقيشع
 متروهإ اوح سل ناب بيجي [زاللااهنإ هيلع هروب وسر نانوفصو ع مفك
 بجاولا لعمله قييقُ لاق ر وكوبع مالطا مهت بحاول ماللاب فوكو سرلاو
 "التخاوةبعاولا نامعالافانمإ يو كم الزلل انهؤاهفرت كيال
 انصر ىصقنول مم ان اوصال هلوفيدإ|نامئ افويواهوخ الو ى ون (هقيافح
 هلوقامإو موترك ذ نى رصقبا/نيبلوصالإ ناوإوّمُكلدأطالوحوضوو موي
 قضم ين ناهم] ء وع ضمقيا للود هةرئاع/لاعدالإ لعتتلا فانصأ ة لل
 فصعد ومرلقلإو ةلووسلةياسقامزاجابلط طماوص بعإولا ناب اهقيرختم
 اوجرصوقوامز (حىلططعإوهبماول امام زاجا ل طولا بلط جوجهلا
 بملس)دارهل و ٌؤلو سلة راعية يحالطصال/ت اموهئملا بوك ذاب



 . | (ضارعاواسانعإ| نيب دز بقلاوةيملاطسالةيرابتعالإتابوهؤ اوه امةغلا |
 تبن اقلام يونا ةلووسلأة يافهد ماما طاح وفا ما ومواهيو صفو ةماعلا

 |ًقيِفحىالتخاب دإرإ نون ركذامن اكمال مرعيف يلعن ايجربوو جم
 "ل قملادسو اتعاب وأ وويولاهشخ يف لاعهالا كلذ تعا اهفالتخ  ةمجاول

 قوفمالا بوجولاب ٌءغصو شيحم هل ٌةَقدَعَح ال و يعوا اهم بجاد كلب
 3 مم عانتمإ مزاين اوامز اجا لطبولطلا تلون
 | وهف ثردلا نعال اكاعط طاب ىلةوزرز : مل هتفاض) ةرثلل عون هو ةفل مل
 ل باياعرك زيوت باماقءلماص ابل ب تتاؤمالعرنلف ميل اذطرشاجل

 ري نكساؤرلا ثعفز جوس بورنل 0/0
 ٠ ووطملاوفنلإو يسم طةسل اويقوفدارب وو اياما مهل طصاو
 3 6 00 هورس لو هناي هيورظ وو هولاق) نكن دكا ذلوذاسعللاو
 3 بلبن !دارلاوةفدارلا يوعدئاوحماستهفا اب اجيئرالا مين ]اعلبموابورنمو
 مت/اعد|نيباوصالا هييرْخا عزلطصا | هلابو ب هرنلا يواسي نا ؤرصامدعا
 ا نقتل وعلل شيزءبجا اولا هدمت برنل ابوفصو تي نم هلوقيوبقتلاو
 3 بئوعلادإ افانالردج ل سوا تلق دولت اكةادورشه ل وكنا الزهود (قعالإهههتلقذ او

 3 تاقولاكب اولا نيمافالإ_ دب اوثلا عقب يا تاني ةيصراخ ذوكتذإب حيال

 1 |ذهئفقاما وسن لوقو ءلمن اع مدهاووهل صرنا اعوبلاقراج
 0 عيم نيكو هنا كبح ئمد كن اغي زال جافغلا عقبال يإ_ذاعنال 5 قاللأك
 00 باّوعلا هريزلفمل نيعلا تفولا و قلطمر وماليولو, ضمد نموا هب نييطاخما
 1007 ا والونتمملا نوال اهي لفن ثيحيؤم كو ايس مناذانواهي هانا
 وا ارا ة دمر لاعب اع زامل سوس كراج تاي ومنا
 الالاحواقلط رميا جابلا سوو ايامامجلط اوم سول اهل ماس ا وول ئيعلل
 ” ايم دا تا مازسمي سئ خدع راحو
 او تاع + جالا قسثاوباو هك اعاإورلعفإع بايام وقتما علب
 0 كي ابورسل) لوفد بوو: بحاول) لعفاجب ائيالامرصم ا لوعن مْ

 توكالووورماوواياب(د اصمم ا فهود ابر ةالولو واول هلعموهلوتسوإ |
 يلع بنا اومل ينيك اما ف كوالإ لوفلإ قلي ونكلاعدام | ٠

 ذا بجيل دوّمل) لاميا] ليوطتلاووش لان عاصم هن اعمر فانا هل
 نانا ةاهاضتساأر نامل ساد ايا رض )زل
 0 اوعئم وليام فال وقس ازجانمتافاذإ وبلا شاد
 سيلا لاقتنالا ف ضعبلا كا د داو تس. تطل

 ناك



 انبي ؟بنازئكربقلا| لهدف نغامرمظت يئةعاجس )لاق ء|ةث از قابلا نك

 نت هتاولإ نايبل مىبامد ايزااووشفلااإوةدايئالولدوشحال عوواولا نابل | .
 لذا يقر ودب نك عئاولإ ناسي ويب الاقل اخحالإةّئالئروم| نموحاولال فت
 وشم لا عك نب ج يبقععجدرعسلا سفن قله وا وفاولانايبل وس ياملا نيكي نإ

 ةد ايلا هو شما نعن اسعن دورملا ىطنلا له) لوق نيد مجوان ررفاعو ةحابؤلاو |
 قطند|ل ماع مرشلا يهايباروؤئاشملا س هاسّيلت امو قطنملا ل ه) لوف نيبد
 ماوي اخدال)امإلاوعل ثالث ن مولجبالدور لاى دن ام ا نا قطنملا بسكوِض يف
 نارشلإهدانام تلق ناذ لماتيلك ىذن) لكذل نطئاق واول نايباماو ماخالا
 اولا اتخب تلم هيلع قنيرق مردف هل دارمن اكن او دساذ عفدوعتش مزن |دارم نكت
 نافماستالا ةيقيبةلداغل]ةنسرقلاوناثلاوإ عالاد هفدوعتل زوما انبداسدالو

 هتيورابعابئماستال) نيابناصالاذ|ماسقالا ةييبلوسفلا | همن ام اهل دت
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 ةباثاارطنلاءادبؤ جوتديذلا3 اوهسكعئم عامئالركءامراتخاوةلهلل قةنجرقلا

 يضئ وللاناكفرابتعلا )ياثب ىلعلاوعناوئسدلا كوتب هكتوزسملا ماستسإ نمي
 لعق لوانتيركداجرابملإ فيوسلقئاؤىيلا نعةبقاعلاوؤ عملا نع داوتلا
 َ قلعسال يزل 14 /ماسص| م راب ذأ عم ةمهيلاو نونا” ى صل اكفاولاوغ

 ملا, فمرخم هنا باجيانإ نكيتلقوم ارب جوس يف علا هدورص كيلو بغ
 بسك بقاع اوةداعمنو ناكسا يلا د ئمةداعرداشلإكادووهمزاملومو

 هنأب ص ارتعإ ةءظمانهكامالو فيولا لو انني الوكذ مح ف تشسالةداعلا | *

 حم فدعا ذه كبو(ميفاكتو العد هيلعضا تاز وو رابلااعمجاثي ناو

 4لكفا ةروكذم ا ةجدرالإ نم عابللا عام عاهيحم ههدصاوفامربعرطيا ثلا دا
 ومجد لضاجعبتاعياطابهعوجتواءاد ها بانيالسياع قدسي

 17 د لعد اص بقاعي اليا ايلبهكرت وا عوايعباثر الب ددئداو بجاولإ ئمزكتا

 يلعب تاعيالو هكون اييلب هلو دءلكصايعبانيال يركز مارد سلكوسملاول) كاي
 تاباههيبئرت ةبفاعلاوةبائالابدابلا كابرللرك د عودرارفل ل ماهل ب هلعف دك



 لغفلاباهدوجو هو انرالينعملا زهرا وادتناو ب اقمل اباهتل انى باوئلابامماعف دعوي
 اهلك فن كيلا و لهتعل نعتباقعلاو باول يفيد ومبل عمق دسرالؤ رك كبئوترنعنم
 مابك يا لاقفاههيعرجنعلاه مالك عي وبانحر صاع كيا ووعملا ثالكذع
 ضارتئال|وقديالا زهتلّقناق افعال باوث هيو اعف نماكب ئاىسالام
 رطعفيب با هكقرول عدن مك لعب الن اميلك رص درهطلاة الفك بجاواللاذ
 انهكي قابلا وصد طق كوب لب ب امعهكتوءاخعئملود قلعنيإل ناو مم

 ةناف بلس عب دارلا ل بدارمويع هنكاو حلا بسام لهنا نه قتلا زها
 اهب اهيل هيلا ومن نيد ا اعةنيرفل, اني طامةملمازيصل
 اداّعاىيلعتملا عوضا ليابو يبوح استبامار مكي اعماسمالا ةيقسب مصل
 صل ووكر ضارعالا درو ىتصالو) لاوبالا لإ شكل ىئارلا ام تلح اف فيتوتلا ايي
 خزتلا لو ضلوتحالا يلة دابما مدعي دصقلاوه يعادلإ تلكابناثوركذ ام هعفدي
 فرع الي يذايلإ الدار اس اقذزخاول ايف فحل نائويهممو م الهلا ليوا
 ككذ غامد ] عيل ةرابعلا نمر ذعمداوللو هامل أذ ئ يمن نيعضوم ا يف ثوطصم ا
 اهيشانذو ةييصعهرفجاو افا عسل ورمل يلق ماما يأن د. ضايتعللل]
 راوملابوغصو ثح نم هلوفدديرّوتلاو عرّشلا م يأ ويلعارعوتمو ونع|روعيؤمت
 باوثلا ع قي يا بائبموقتكإ علان ىّس ي)امسجاول] يف م وقتال 4
 بانعلإ وعي يأ فامدو عركلا يفبويادل نع وسخ كيذا انسمإ هائج

 باوملاب قئالإ هتاف قرا اوهعيلعملا ف لعافلا بياتصرؤعالد لعن إعممالا
 يْسألاو بالا باوثل) كاكما ةدارا رميا بجلولارحّ ون !ينمدذتاك قالا كو
 ىدإ عاج هلعاةبهاعب داو بجلولا بيحب نإ كاخددل نال مدار وح هفموكسلا

 اذه عدررازهزركلا (ثلابو رابملا» بورن اوبملول | لوالإ د ّيلاب عوتش مقدام
 هدتلا نعبر حو بجولا ايمالملا ىف هنايبرمدقتاموفأ وزر ابج وعلا نأ فيدوكنلا
 بارا اعمالئلإ يقمدقت اكنيميحوب عل باجإو اوم اج نوكيا ة ولون نعومعم ا مايل
 ادحأواءد ردو هل ةصاخا مه يرا] لع اعب ا ةعل 3 دس ْئكَو نا اهدحإ

 ءلاكشن |/ناصعل | نم صأوله دوجو هبجاولا فدوقد م ودنا يئاضم جرم -

 تاقعلا بترتيب وعم لعد لهبهايوءاوفيرملا ديربإناز وكنا اثلاودناب | ٠
 باسل مملاهجاقعلا ف (ةٌيسالابس لعد ض#تنينارءاءد اعدقاقكسا يأ
 نوكلاهيوا>بب وعام يعل الئام» (نحم عم ا]ؤهنوكلاحيإ |ّك دنصعلا نع
 اهياجبو لو مزا المع هبربخيدل] فلل الئام انعمدارل يذلا ليورلا| دع
 اًيروا:عد) اهعوئيل كلان لااثتمإ لوقب كزلا ديم اغاؤملعلف نعوم علا هل

 فوغفا

 ٠ | (تهلعفنا نإ وّيداني لو مهم ؟ رع نعومعلا وم لحمة( ممل نمالشم



 روك هدلا فوخاعف ول ا فوغ ع دقت نال جم اي ل يجلب هبلعجائبا] قول ثم فوه
 هازيو يراوغلإ بالا لو ءل هش ا هيدعب انيااوط تس رصمالب اذكو امرنا راذكو
 مالكم نم اماؤهدلا ا برقتلا مفدي ا ذ] هكراكهيل عب ايام مارملا كرت ناازهاع
 ملا دار نإ لوفين|لداغلو وجبن هي يلع ب ائيال ناو ؤينلاهزه#رضّ نا وثم
 اعماجي ودلك ل (تماللال كوم مالا فدوقسل) نعل ويعمل ذه اطول هذإ
 قسوم ذو هريخنودنيراتلا محاوله دوهبو باوشلا رصيف ءالامإ موه
 يلاةئعبلا لوإئم نيوكما عيب فاقئإةداعإ يّ يسيوالا ماوحئمامذ|اعطق

 ”لاوةباوصلا نمومزكلا نا دج اللن هيف باوث وجو احل اعليندلا ضاعن
 فالطإ كل سلا زرك يل ةجاحالك باوثلا هيد همم اعرارتل لكااوكذ عوكو
 هكر اب عرتلا رمجام يوك احيا وسلا بتوتيامد ولا كالاماودلون اب اثينا
 لملف ةرصيم مولا هكو از ان عرشسلا ل هع د جوال ايحئماهو نا هملا يفابإ ون
 ”ويمةاكذإو هئازاب لسجل مرشالو بوتلإ ل رسرك ونعم حملا | ذهفولوت ايسباثي ام
 طوش رع ئمزا الإ اي باهتلا بيرت نابع سلا سوه فويل هن ينال  عضاولا يف
 ةهصب طولا ومو ومناومر (تذاب طووسم عواولا بويل نوم نايبلا 4 ةيئبترتلإ
 اكفقوبدالم اول اوك ايدباوسل) بّتوسياس قدصن | لصا داو وص حوف موعد ناين ف3
 "أ ىيِيلا ]زهطاقسا عم قيركبلا ف لغادروكذكاواوماةهرخيإ ةحاحالف كوشك
 تارلغد ايبافعلانهرئومإ ون دو اهتكالل كرد اهيجانيصل )وو طاقس] عمولب
 قااسا]يإءلالوق عام |رميظروت ربو ىو دس عني رسصالا هف مار | يعل تجب ال اذه
 باوثلإ [حيايب ملادإر)نإديلماتف لا وهاع فيلا ازهرعدارإلا ف ىادازبد
 ٌنع باجي نإ نكي وفير تدل ماقعة بطون مى سل دو كاذب هلوصح د سقت
 ارعو ءابلادحُي :ءاجنئعمرقناماجكاددتساالفوقاولإنايبدا] نابرمم ا
 امواص طعما عيونو وح عمو انبال/ةوهبولا اذهب ضدنا وحد هنأب
 ٍةدامْرإكااَرِهاعديبَتل دصق نامو ب اتكلاندوصفملا يوتبللل ضو|هللس
 ٌدللإوْمِب بوعلي وبلا م كاودك ريوق اضالإم وع عويلاعدو ةدداقلا ف

 اىلةهإركلاب هنسسو تحي هلوفب د يبقا ءياياماحالطصاورفشبم ا ةغل |
 لقتل وم !بإع باونلاع قب ي!باثي موقتملاؤحلاب ىش يلام ماولاف منقن
 ةرضالا فباقعلاوْؤي | بتاعيالدهيئاجمارلاّيمدقتام الذتمإ هلوقب
 ,يىلطماؤرابعلا تلم ووإ لإ ناتلابزواولاأ وعام لوالا دفنا جف +1 < اج
 دساوإ نمدامسم تابودل] كوي وض رضى يد كن طماو صوفع ينسون
 تسبلوسالام زاكي فورم اوصواهرركم يس علك هدنص نع هي هشلاموما/ ال
 فلاعىةنْضخمهإركه قلم ياثلا يو ةنب دْس ٌةه|رك ه وركم ْلوالإ اول اقاعدت

 ا



 فالح الا اوعسو لوال هجرك اون ةياهيلإ قرم امم اهيففلا يرخاتم نم عب
 هئفص و سرح نمل اوهدسئتلادي ! ايام (عالطصاوملسسلإ ةْعل اذلولا

 تسل اه صويااب يعل ةوفنلاهن قلعتي شيز امبجلولإ يف مدضتاك حملا
 هعصو هنرزم نإ (عرس لافي دلدتعالا صوب نابوب ردو دانون |اعش القبو
 دعيدرفأ قلعتم ( رشد هبورتميام يتسن! بسب ياناب قي اماركذاع
 وم ابعو) | جيبباكيتسلا ىلذ ن اياد دع عشاي هيدرمتعبام يأ
 راه هس + شولاككلادني 0كووي اد ]وك ْقَمَك فبوَنلا| ذهذِضَقنا

 تناك طولا موصل ورضاكم اضع ار د لوهو بل [نةبملا ف اكدويابلل
 يام يرانا وتس تارزصلا عيبلا | كمر 7
 بجاولا قم وقتا الطملانهفصو تصوم هلوقب دِسِقتلا وف (يامامالطصاو

 5 :|وتعال داو خوتنلاب قصور ميال كانه نتبالود ءوقمل )هب قاعتيال ني لام

 يان اب ىَمك ديهغصو هم مرعو هب دمى مو دهان اعرش لهب كالو
 : ؛اعيوإ وسل اكيشلا رت ذناما ومع اعش هيهربسبأم م جسي نأ بى سس
 لعملا لاح يك ذءايؤسا اعيد ام ا يمسسابدأر] ناس هتاف اصلا
 لقفل مس !ةزلصكت ادابعلا نماضعلا عوخب ال - |ٍيفلغدفليلا كسك 1

 لحم ادلب عوهطتم ن|نظزمو ثروهطلادذ اف ةالصو هدوجيف بلْضن ثيعاك |

 عفى كاك ئاوعا دهور(يولا نعزي يبلاكد وتعلا نم هو ] هيلع تيربو لامو
 اضَملإ طعس م ]9 عرشلل هعوووٌنيمجيلاي د مْملا فن أو م نوصل | م عم اريل |

 هالو قنولعاس وحق ثلا عوصش تالماعلا يف هو هبلحِشوالوثادابعلاُي

 هسا لع بيوتي لنور (ند] نمز يفجيبلا: صمد دح كلب رع طنم هنا كوم
 فلكل ا نظثودوؤاولا فاه يدر تبا دوعملا كني يس اامروؤسد وبك
 وشن مالى ضت بكرلد 5 ءا يسارا نإ اد تضصاعاهّهملا ص د مر وصلا نع

 دو ةاولانودى لكما نظيؤفاعش هصرعتحبام ثادابعلا و مج يتساامر_ عملا نع

 قبسال لاك لوالا )ىلا ظ نود عفا اولا ئاهرش هيمويتعدام_ يساام ميو
 داااهمضلإ هر ال ند (هيناك)|و ءىملأب رق صو م وم وجل عقيبك هلع

 يزكي تلساسلا فطسالاذاطاغل دوجو تاد(يعلإ صوف نوطوتشب
 فلكم ا ظيو|وقاولا يوكن )نم َ اراك (وجيسادارااوومالاوشنؤاهدوجو
 الماعلا سو ليم نظتود واول | هيورشعيام تادابعلا م )املوؤجم 1

 فذواّسإ ادار ثادرتن اع عايز طا ذم وقاولا ندد فلكم نلف هيوبتعي 7

 ابعلاوطفف فاول يوو-لا عيبا جرو زلاعمج فلل ديفا
 2 فلل كفو يسال ارز م دقت تمم ويطغف فلكل لايف ةعيجسلل



 الو ماعلا نم مهفياهل شدوا نهم تالماعيما ةبشلانوقاوا يفق تادابعللةبشلاب
 روب فب ةندوفلإ ص وضتساهنكلريحالإر امك تلق در عمال افهم ا وميلعة نيرو
 فيي ان ع تسا] ىذلاعتم اوه باتكلاب مهئاواصو معمقنلا نملك نم كذ
 فق دتالمل عم يوخاولاد ثادابعلا ف نلكلنظر (منعا وخال ديلا نمل حلا هنا ا
 وهال ةالصلا ربع نال هج صر شعبام هل جر يعإةروكزم ا ةنر اعيش
 بيسحباهنوكال >ةراهطلا علوه يدربتج هلوق لدا كنظام ةراهيطلا
 ىلعاعي كت هيورعجيام ولون ل>ا كفوقاولا فالس للملا المس عيببلا ير عتعملاو هئلظ
 نَقإٌ]هنالونظ بالا ىسب لوني عارئسال افرووقاولا بسج هنت اعلحلأملا
 يعملو الثم تقول| لومح لبد لأمفّسم اإإ ىلنوةراهنلا نلت ةةلصلا يرشح
 تااذاهئالوفاولا بسكن اثل )يف درومالا هد لوصح,نطنج نا الأ كلذ عاهقبسال
 عا جيس ال نعمز رم وضاولايفالثم لا مدعو كلا د ةغيبملاَق محول فدتعما
 قلونإ ناله يلعكذامدورو عنو قاثلار اتخئهلماتفوفاولا ب كهفَمَكالا كد
 اهزيوتالماءملا ةبسلابوفلكال ني اطب لش جوجو تادابعللةسئلابوقاولا
 اوال خلا رش ىمجل عمال ارك مفامدؤوقاولا قطرشلا دمع دقفوناولا
 يلعةد(بول عداثتاهرمتعا يذلاو هيد عداشلاه حينا اموقاولا ف قدا
 ماس عة راهطلاو م لوصحوهءنع مدد ضرالثم فاشل داهتمإوبلإ يداأم
 ماوصخ ليم نيل ناووقاول يك لع لوصجوه ةلماحلل يفك فلل نأغ
 نيعالا وذ وتناامالطص] ىرج ذر عتلاوووعلا قدومك وصح دعكتذ| وب
 : نعال اب اطالطصإ فصد خد اعلا و امم هيوم ومان ىّحلا لهلاقس بنما

 : ادتعتاوراضتقال اهلا ند تاون اوعسم دوُكلاواموِس
 م هداه نيعضيك) ي لعمل ا:ىلعتسم الط دصإ هلووواج يملكه ىصوديول)

 ةدارعلإ صو ام الفالاو مالطصالا يتوهم اركذامامزم لكعصدما |



 ف دصدالْاهئعةدابحلا وؤلاعمأجيميمصلا فيون يباع ومخلرفيا ةوفنلا
 تغصوئاو(حالطصاإذد وفشل اباهييصومرهل هب دحنو دوهنلا هب قاع امايربع
 يكيالمتاليوغللا يحمل اةدارا رويال (هدحابال اهي فصول ةص اهل لعجمت الداوتعالاب
 عيزؤملا:داراووا نعم ايوب دتعيو ف واولا لعموخيال4 وعلا يعم يروي
 ت دابعل| نم طؤف دادتعالابو دوقعلا نم ئيرمالأ, ىصويامريبيملا ناعم
 حاسس ملا لعلو(ةلطم هني مالب فيركرل] ماقم يئرهاظلل فلامأع /الللا اوه ىرماست مك ] لعلواةلطم هني ةزان فد رل) ماقم ف ىاظلا امال
 قغبسال ىزذلا ىدتبماوهةموع هرمي ت) زلابصعملا نالرظت قيّجوتلا اعاد اهعإ
 ينل مهي قلعني نإ دسافلا ب اتكلاو عملا تلخئاك اروامؤعن ئضيقوتلا نع
 اعمجلطابلاو(عنمورهملا دود ضقتشاف قتعلاوقتونيب) ل ل اهيوتسو
 قلطي نأب قالطالا عداد تعالاو وقل (ن ىصولادارلإ ك| قبس (مئائرس| د قتلت
 فصوي ]بانل وول لا ضلك ديفيالو دارت ءالاووفسلا+ف صولا ل طصالا ف
 كوصخ ةبشلاب هدرتعمدس الا ويك الم «قيوننف هيىصو ك لن كذ ل كدا
 واهلا(! اداب قتعلا لو صح ةبشلاباهيدتعمةدسافلا ةباتكلإ هئونيبلا
 هبدارتعالالوسعال(ندارل] كابونع ب اجيدقئولوقب عملا ض جنود باج)امويع
 نيا ء(ربتسي ]لكل لماتيإف ىون) هوجعلا ضعب مايه تعم ناز هود جعلكم
 فرصتلا ةم(ٌم 5| هوجولا لكم هيرتويالذإالْصْضبملإ ل صولا لذ ادورام

 د ] هوجولا اك ضماهي د تالذ| سما لبوة بملابس من] عم ةيفتتم صو
 نانتويطتس هن] كم ةزالصوأ ع سصوم عن (دقتنم ا عوضرقسل ةىصقدلل هزم
 اهي يزعة مورو انقعلإ ط وقسم ذأ هوجولا لكئماهيدتديالعن (ةااومدحمل
 يافسولوالا ٌناعهناردلضمَمْبب رز مدن اماه موه (نحئ سوم ذو
 لاق ةووضوعو هائاوولذلا سضنوسافلا نا عنماضي) احين نايوياتلإ
 نكمإ نورك زكول ثلا نوي ذا جم امالفوّصوغالسُمد سنبل أجلا لا انواهيتت
 يطارد عايد ولدا فال منو ضوعلارككث ودب ماكئملإ لوصخ منيب يزعل
 >],ل(ةهنونيبلا د يفي رس لاو كا لس د ايتن قا هوفل|/الكتم لاخلا 1
 تأ ةباتكا ليسمع لانادو هضوع ثيحم كس (ئااوإ هضوع دسافلا
 قبل ع نم لب ةب(ىل) وع ت جحيم قّئحلا لوصح د دسعللاددومنلا
 لالل ضنك ئمربالهب) ليلدب من (َتَكِلإ ومعَتَِصَم ىدن] هيو صد قئعلا
 قررت اهرمةرعورضااعهدر بجو ديسلاهكلمإل ءاووغصفلا ميل
 ةلعتمو/ نع( شنخاوم]اهيفلضيو ةباتكل] حفتر | ددكتكل تسي ةداتزلاو
 ماهصتلا ئم هوو تايك] لالقتس) ناب هال( وق ن كلة فصاعقتعلا
 فكدوافش) نعد (يوةفصاعقبلعتلا ئودذج ( تكلا اهحل ص دَهابلا



 اك م اكملل| وت كادهحوو ةبائكلا و | نمنا5)4) قملعتلا تبْحِ لد (قلطم ىلعتل) نع
 سيلاهنإ بيرن هلوقب باج (مُكاسِميِتدَع اهزعاشت لمى )تركن ةباتكلل تناك
 نارساقلا ةلاكولاو ضارملا لت يِلتو هبي لخلل وج عدوهيو قيلعتلا لب دقعلل
 يهيلعدو دوى دمعلا عمنل ند هش دذالا د وجول كعمل مهو وصي هنا
 كرمدملا ضم طاوتش) شف ةلعتلا هن إب وت ناثا دا هن] ول كلا ةاسم

 تلق (ةلماتيلفو ةاوطرتشي لوب اتكل] ةلشسم ف اهتفضلا ل صعل اضوع
 دجدالو معلا ىصونا/يل(عدهدبإٌةَقوعم نان هل(عسوماوملا وج حرش يت ملأ ع رص
 الامى زاك ةالصلاكمل ىلاع ةراتوعرتملل مقاومة رات ودام (هي فصوااءاةذال

 للقةّدرعمالااهيجوتقاولا ناكمل سل اب تعد وولذإ ةّمرعم اك هل اف اوما) و قِ
 معا فيرقد كيال ف ظوملماويجادتعالاب فصون(هي) عمال ام ةقرعكا وكت
 ”دنغلابىصوت عون ايرمك/ةقذاوماع نق هير جار تقاضامؤ يعل
 تكنال ضنلا هدامو مد ف ىل ايها حلك مولعم ويعم كو ةيمل انئصوالو

 بلاغا راببعابةوهرعبوهوم ات ياما ة مدقلل هرهلاثم) يف ميلا يزاهحللا
 انخياشم ضعي  نيوعل نإ وضم نعلم كلك يا باو يةجلحلا تلقت
 يعةملا قالطا م ثرل] لوصايقدبلقتلا ةلسم ييايسام| هدر ملاقت
 فذ عاب ناياكنيمجولا يكفل اهي كلطبلا عييمةيداتابئاواش:ن هال
 لطابلا شمول 0/5 افوهزكاكلطابلا نإ لط(ل قرون اهددا) ل( الطعوم يلم

 فتامالازةخرعل] نيب ئرملإر وبيلا :لوإامإ م ضارتعللا هات قناتنا
 هيل عوهلماعال كرد وه هيلع ما ماعلا كارد|ةفوعم || ناعالإةهغوعك إذا

 ناك وبقي د ضدنا اال ف الئةةرمكيقتنتف هيلعوصام اعل ايو دهنإم م

 توكفاعرش هييربتياهدوعيوعرتدل(ةذاومافيدصتلا نمو عمدمم
 كيالفاعرت هيدرهتميامم دعلورشالافل انك ناك لفض نود: بوثاو (وديم
 ةىملابنايالافصدوينإ رريهايئاثاماوالطان لير وشن قوقةَكوم( يهم
 ىلعؤطابلا فالطلااوويلد مروج فنلوب الركن همصاعورْخل لطصارابتعاب
 عالطص الاووخللارابتعأب وكت ناز وعند ع رشسلل فلانا نوكي المئاوم ىلا

 ةصمود ب اوبإ ئالا نحب ة يحئاشااوشأ عمان دنع سانلا قطابلا نا لعاو :

 بأ ئذلا داهصار)نماهيعجاريلدو وعلا كمه لكم ةوةنصربم م كرارمل
 اجوهي هيلع يعل اب اهتسم لولا ذه نوكلاحلظمللااذهبييسل/ عما

 مدلل عمأن وكلاحوأ هيد ىاد (مّجلا(هفيوطقل ةيعرتإماهعالإة وعمد قت
 لوقف لعافلا هبحاصول أ صوم ظل اذ هئلجؤمو هيلعإطصلا عنيف
 اغارءبوهام اير راسم ا ةفرعم هريس( فن ايو حلإ ظل يعم ٌيساهلطم سمخنأ



 ٍظفلربعظفلوعمووهلا للعب ياوهلاب حل كفل زعم قدصل صفلذاع
 ةيعلاءايدنل] ةكرععالاَق رصجالدن افهغفل[ي عمال هقول إ فاو هققلإ لوصإ
 معلا هبلعىوصدومملا ءلصورصياموف ي اع زؤايفداهيمللااهفيرطقلا
 لك ياو اقلطموواعلءفوعم ير ةروكزملا ةسكرشل ماهملل] مومو علم كذا
 هقفلا اعورصدإعلا هيلع قدصباملكسلوو/ي لفل باىالا وفر (يزإع
 للعلا ةقوعه هن ال [ءلا هيل عبق دصب الس, (بدوأبارعاُيلإ ل اوحإ ٌةّوعه نإ ةرورنم
 ثارغاوةروكوم اة بوشل) ماهحالاة يوعم سيلين الوملا هيلع دصيالواقلطم
 لاقدب اوعرصا يو عين هتسول جلا يعءانهاجاهلحو اموتادزلإ ف كدصلإ
 امكبشلا هزهتاعاوعيرالا بشل تكبوعلاطما عش يس اوهيؤديلا
 ابهيكحؤاموتا درفك) نيبامو قدصللوهوائئ | ائتاماعقدصلا بحت
 أنالااعتاومحلا ةدصاقيئ عج |هنسسووولا هانعمو هيدا تابوللا ميا

 قم ًاياضْول نم ةوبنعم ا بسنلاواضي] ىولاودوجولا هني تزلالثم اهني 7

 يا مالا سمن فةقداص ةيضقلاهدها/ق و ف ةلج ل هتسم دايو ققجتامب أد
 عقاوللاهكعةئباطم نعارما عجاياضقلااقدصل|متسوقوأمو ةئقم
 تانلكل ها مواعزحبابلا يمنموإ عوموكىلخ هعمل ارئلا اعل لاري اب إعلاقدصل هلوق ع حم ابلاوم ا يعم قدصل افا عا يجاصتخان يوذإ
 اقل ةدرحل نإ بسس ةئالوك دو لاهشالا يلع فانه لاو مم ا هكذ امو هه دف فقلعلا قمح ملا اعلا قم تيار ديب هدلا مكفدر هلو يف اى ةيكلل/ نعم  عابلإوىَّسّملا نعماهقدصإإ لعق ردد ةئلاذم نكيوراطنقب هنمأتن| نم

 وهورلإ نإ نعاره اه هربعو داطملا لما ومعئلنل حم هقعل] فجر
 فوم ئانا سلا ف يرعد (قنإركديسوورنعو قماطملا يع فاولا يسقي هقفلأ
 ليوتلإ هعبتو رم, | هلاقاجإ علا نم صحا هنعمل |نلبول هبوها مائماوقل هلا راول كر دام امره اماسي ةعل دمدإ ناقد ا ةياحلا
 ويعكاردالاو رميا باطلا لب مزال كاردالل نم ادحلو ن] ةدهوصئينبإبتم
 نس[ مسام (هيدارا ناووخال) عقد صب المر كن اك قباطموْنعولوايامزايلا
 اذمارخ امبع( دج )وص مع أمه هدوهام اياوتلاغباطمال/ةوكيالو

 ملاوي لحسم قداطم ربع يف هقغل داو فاو ةيعرشلأ م اهحلاب قلعت
 : [كلفياطمالانوكيالو نظل|صوضحاهي >ار ناداه وبجد قل هز ائأددأ ف
 حى وولصتم قد اطمن قامهيعاممجال ومص م صوصخم موىردب|6هوركذ
 بغت و اعدم قداطمنظْؤإ مااو امي ىلحتم قياطمسوعظيقهمهلا دار ضاف

 ْ فصلا( لينسااذافىس اعاراَصَعلا لجامع تسالذ] لوالا ثودلِسَملا اذه



 مرا

 | رهن عملك الو رخلا اعد (كلولطم صوصحو موع(مهس لود اًهنلا لعت
 قلطم/عاحلا م صصإ هْعَتلاوماوق ي !لمهيدائ ايبا رهاظفعو دوم ابالإ لاكشالا

 يفِخالو ركذيس يذلإ حما ايال قباطمومواانباطم عزاجربعوامزاجئاردالا
 يما صرحا اهرمم ا ةرابعي صوُمخلا إنعدام ان يوقإلاهشالا هجن
 مل>نكعالو قداطما لفل | منياماعاعلا فيركد يهبل ةورعلل وردات فلافمئاو
 قلعتبامو لايشالا| نهد عنس و اهيقف جاكى ياوإبع ههفكفهاوق عم خلا ةرابعيف

 فوغلل|عملاب ءعاطصملاىسملاب هلو مدررتحاو يالا اعل) فيره ف ةءايز عمد
 مز اعينعيولو لوردال/قلطم هيو ملاٍِ د برنس كعل انومالإ لب علإ نمرصحأس ُذ
 ظوسر) نإ ذلوبزباطم الفلا لسمو لإ علا فيوقد يقةذوعم الو باطموينتم
 )ار اجيعولوكردالا قلطملب ّيايامإعلابدرب ن0 افوعزابل) كزددالا كم ةفرعلا
 هّعْملا فانههةنآمم| نالاّحالا يقبل اه كتل يواسلإ امي ةبسل افق راطم
 هل وطمرممل حم يالق ابار كيوب يما فرع عنا لم نع ايو عناويئونعللا
 هرم كةبشوشلار وصتيلإعد نإ ون اش مام كر دإ يأ مولجل] وفر عم
 كش فصعو هجواعمإ يذل هميولإ اجي اماعانش اكمنوكهلاحرلذكءل (ي قدوضللاو
 م تالاكش) هيدووث ون يدجولا ىف ذب ان سبئلمإميئاءذاش شام ي)
 :لاقاكة فلا ملط مالا ءاجلغؤوم»ب عرسي لاا هنع2 ضوه

 هئّهوعم دعدالا يوحي ]لذه عل مق شم ولعل ذود هيذ نإ (ينمو فقاومل ع ف
 ةجكملل ىنإز هدوعاماعاوقن]((لموةدادزعمهنمى شم ئعم اعبإ عم قم نال

 ةنمم ةَورحما] ةلاهعضد وهام عالى ثنا كاددإ نال زكال/ وكالة كوعك ا ذ) هيلا
 يللا رعسفتنامرسلا يرحل بدار) نا ونإ(ومو هجرش وى قاوم ف ةروكونم ةثالقلا
 ريل ةوام ءؤوعمو/ىل] هيلع مّجوامرنولحل] نإ صو هيلع ليلدزلكهونعو) هسْفنب

 ةفعلاذ)ا ماد (طعق طبوجو نس ايرعل/ قد صحإل ذ لاهموهو لصف لص خإملا
 لهجا ره كو دالا و تاي يي كأدداد) افي هد وال روصن طياسبلا كأذد)

 دحو ملخئ ايب موقت ايمدع (ممي هد دحاو يشل نيكأر دال ل مريذللا كاددالاو|
 تايلكادلوالااعتابكرسلا كدا موف عماحريع فيوتساةلكبعو هغفلا
 كآردالاونيكاددالا لواو ثلاثا ايو هيجلاب قوبس اوم كاردالا 3 ي (ةنااع

 ةفوعم اب دلر)ناهن) سوي علادارف) نمركدويهبنا ف ةدرش الوعبارل | اهجرمنلا
 «لوفلطبسف/مرّيتامو غلا هب حصان ظوئالوقهلا اعف دصب مل عزاجلا كأردالا

 نأبوهيش فاول عقد هيلعجبو عزابل م عاوإ علا مرمضاهقنلاو قباسلا
 ةغلل| ل اهس) فل اُجاكل) هيل بهذ اكويداجر دنم ءاععمو ال عيزظلاة يمست
 نظلا عاقدصب ماووفلادحاجوالكلا يل مهما وماعلإي) نعلاو



 هرم د اوقفلا د وكي لدوفاول| يف هبوهام اي هفبرهدي هلوفل عقاولا قب اطامايلل|
 تنمصفخل او موهلا يح امس ةبشلا نوككل ب عفاولاىدلطي نإ نم او نال اقلطم
 ىسال#رئع هن) عم قداطم اد يكْوَسلا لوهدلاعذأم وكر ]/ئبب (ّمحالإ للك اعد دعت
 ئمام كر و] | هلوقبسد اسنإو سما او ثلاثا وود يل لإ (ُسادقو الع
 هفباطملا كار دالإ لو انتو كادحالا قلطم/يهفر علل لهم لق خئايبوإعي نإ مئاش
 ابثولإ كأرد) لوانيواكردتسم نوكيالو هبوهلماماونل اتحد همجووقاولل

 توكيو دفنم ا كاودالاث نيك دالإ لواو لمج ا قوبم ارجل كاددالاو تايلكلاو
 وهو ريدا ه(نعمنال لعن ئعزاجج هن كاددالا: هرييجاعدوب نكلاعم همي تلا
 ِهراَسّيْساِب ب مل اةيقفاولإ ج5 اةدور لا فره سالو(هئاوءلوصولاو ريل
 هسنغن علاوح وز( | يعل نال وسند ىلإ ف مودرن ذب عون ملا'لقإ علا عم يف
 كومو وااايد ا

 هتان اةلعلاوصعمنيوعنلا ةبقنهيلا ضنا كاقإعلا م عااذهت حل كلا سقنلا
 مك :منايااكإعل) هيلعوج واما عيناهذ اش ضاماشوولحملا جو هسفنبولا
 دعني جالب هرم الذوتع ناظذللل اهتسا نويل جو نوي اجئدرخمل| قرص مدعو
 مفاولائهدوهلماعملو فج مهتما هيدرقلا مشب كالإمهكل] فديعدلإ اقم يف عباس
 هلرضدو باطل كوالا يعافكرحلاب دارا ون اديطنو نسيساعلا>ورغلاوصانا جانب
 قعفلاب مراحل ةؤرعمو ييستونالو قبس (مدونعو بولا متي قلما هن الدولحم ا
 داخلإ اجزم ةلاهسالا|ر احدت وكل (كسالل (عدحاعينإهناش نمامهن وار | بوكو
 معهن ]نعام و عمامالعد نإ هئاش. ئامانلوف تقذف كبل تاج كت هيفا
 يلوتلارحااييلاهد وت )3 دكه رثكلول هدر عجن | هيد ةحاعلا بارز إم عمو )
 عما فدوتسلا ب وكيد تاوعسلا قو وراهلا نوط فام كود وي ناتلالجم
 ْ لعب ن| وكما مدار تلت لس ير وقناة عنتمواود|ؤ|رراسل هلوانك ب كيذا
 قفور(عل) نوط نامو لاه هلم ولعم اكد هت ةهئاونعيو| ىلا وايل( هلواو
 جاكم الارابتعاذافيال ماو ةكيالملا ضعبلا)ل او ضيا (هدمإ مولععم تاومملا
 راد ةدرعلإ | فاد اسمر يب لحمل هريطإ عاصم و هاج المهد ةذرعم جر
 . ليصل قانيال اكمالإ د ومناتال علا ى اقد همولحم مومو ل عامك ))
 ولاا را جرصإ يهجو ناثل|نعجيجادقوملح يموت اكمب ةدصب
 هلل جز مكر دا ولعل فيرعسلا ةروونمل بحاولافاعلاض صو عماله لحل ت4
 (بتحلل اعلاوردصلاب لصا ارح علال ملا ناتو مولع /فسوريط زلم
 | ةركتاو كرما وّش) لوو ف كلتا و درا داو ّيسإ وصل ا عموه قتشلا ف
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 .: جن هلابكر وهلا م هزلذإعب نإ هناش سام 06 ثيعوو لعل إى .سقن يف علا رْخإ نال
 سم(: ئعمب (< نإ كمون بر ودؤملانمهيجولا م لوال| هجول) يل !ةد اس ون اجلها
 ضعب نم مواحم ا ةفرعم ىإ/هب إ محى زل | جولارجهجم ىرواعل اجدارك|نابمنا
 مدزلا ذهاعدردناقتوكو هت وعم عنق لطم ا ل ميم ان (ًكرحادجبف كم «وجولا
 فياإعلةسنلاب [سلستلاو| فيوكدلا نعوصخإيعلوإ ورخامإ قيرمالإ د حإ
 ةفمل | عم ا وزيدل ويل فاض عولعملا ةفرعل|ةفاضإئادو لم اياك ض وف هج
 ىظفل فيرهاز هذ ابى اثلا نعم ثءاحل اعلا هرم ا ناب لوالإن عوك (ةداوتم ةقوماوعلاوبرماماجة ذيل هيلع يقو ىثهنافمبوهاماع واعمل اهلا
 ماعلا لقفل نال مجت/ولعل/ةخومانل منعم فيعني عل |لكؤلهلوضوام نايبوسففماو

 تنل معاتنلا هذ تما صو [ءلإ عمر ش رصقب ل ذارودالئى وئازاب عوضوم
 رانموقاولان ايبا هبوهاماعهر نأب ثناك]] شيوميل] ةراش/قارقلا لرمي عرش
 ةكملابداراهنادوجاو) نعموقاولاف اسس دوضنإ دبا وقم نإ ءابمل ا دحبو م كتيئاماع

 ل ايتعا عداسنإ يول 0 عا بابا وب

 ناعتآ ووجحلا صوض ا اعصكا الكل جور فلوضهاف هصىزملب
 اكتر ايتخاو دوالاقشلار ابسا نمل كاع ص الغلا نكمإر دايو



 . ةفللرمل] لوو يإعلا ل محكم مرئنايالإ ركل قير طاع صالطال ءلاورظؤررقتاهعت
 قباطم او مزاعلا م .مالا كأر دال قلطموهوانهملإ رككام ىالْمع اعلا نمرمخي
 ئعوكاولاثءاوتبو (ةلطسوهام ليال مولحل | ٌهضوحم نعوهلم  هلوقيزوكعأو
 (سم اه اكزيمشل) يطهيجاهناة فاول نودداقتعالإ ويل عوهامايمتؤرعم
 ظنا جوللاوإ هددإ يعوهودحإو يعم نع نارابعيمالإ سضتووقاولاو نايس
 لا روش ةيشأح و وبلا صال «ؤدب قلعتياسومروكتم انعم ملب بفالتخ) اهيشلإ ىضنو ليلدو) ةر حصل فعلا« داموا ةيللعلا يدابلاوأ
 يذلا ئكىبحمو ىنناوهمالاو يذل س ضّتوفجرمالا سدأمإو لاَهمِرِخالإاِج
 هوس وهقَعَكومدووف سل ي|هنز د رحيق ا دوووم يارمالا ست ادوموم
 ”اهنلا ةرجعو سمسا عولطنببٌة سال ثم ربت عمرابتعاوإ صراف ضومب (لعتم
 ١ توا وترا سووما نسوا ابد ةدحُوةَفَمَعم

 ةدرجوم وكم نزلا ةيجوزك ذاوكل >اذنعإ ناكمإل ه جنم نضل ناكيلك
 ةدوجوم ةعبرالا ةرجوزوايضؤابهة يسرك + لم ورمالا ىشن الن هزلا ف
 ومالا دقن قاوتذإ ةدامئعتلسووونإ (يؤيفحايص 3 يسب اهل مواعم امرث
 ناوي وفد ءارماو عطانا ويد هناروفن ةلاوإ بسب يا هذ أب هروقن يا ناش عمار د ايقاولا طبع مايدولملا ةلعمو هيرغلو اهو
 .ةزايناب ىي دصنلاىإ إلا فصل ل باخذ اسر نا كم داو طزلوقاولاق ناذ قطأت
 هميم عفر ا: ىلطرروصتل) كاكا سنا روض يبادر دل باقوقاولا فن اف
 يصل لءاشإ| أر د)]/قلطم اجي خاوفالطالإد نع داوم ا ورم الاوهو فينا
 يرعاك هيلا نا دساووصو قيدضنلا ل اقيامانه هبدارلإن )هون ةنلظم ذاع

 »نعى حلاوهام يلنباهي صن خل اف افردصتلا يوك تلروصسلا
 تفقاولارونولاةتافيوصلا فالكم قباطلإ مدع ّمكال تزوصتلا نإ م
 لصٍال ريو هامش ديعب ضايارإ ة)انائالصإ فذ اطخ إو وصي روق سويال
 انخاووب ىروضنو عو ناش اة روصةبوصلا كتف ناش ةروص/نئ اه قُم
 ايةقباطم (هلكت ادوصسلاف يول وشلل ةدوصلا هزهشاب لمعلا [حيفوهامثإ
 رداوحل ئةددلطم مرعي اعنسمسو |( (مورعمو ]ناك دوجومهل تاروصتوف

 لفل لصف هباوجهم روك مالكم ل عويد | تايوقملإ كلتا ةتالقل | لقعلا
 ميول | ّسِل كلر دال| ىلطم ترو صل اد انهد لوما نإ ل ]نيا زهلورصت تم ااذه |

 هداهفاصت مدعوة قداطناموجت )وصلا ف اصن|اعرا طمع هيلعزيعو|
 (فيرض كوالا لل <ئاكاوس (قلطماعامكارد | هجاء ) 05 ثيح



 اهيكاددا ناو هرب اردإيفاك/روصقو)كعذاإ وو تعلا جواعة بسلا كارد يفامأ
 ىلإ لذ: نوكل احم ودام عباس طف (يفيدضد اهاردإهكأر هاوإ نعد 0 لوب سم
 بلم ئلارثدي اوه يال )لكلا رمال لانمي (م نال لاحيورم| لبع لودلل

 كا ذناكاوس هدوهانلوذ قالطإئ مر >(بتم اوهاج جداول و هضراعو هتقدقعئم ه
 دحفرسل عل دّصوطيو هْضاربتعم تابتل سلة ددقتوإ ةبش لا رستسمًردال

 ةياغاومسكدعاو م ٍف(معامتجأ ل .جسين أي دوم ايينعم (هيلئامرلعتيدضلا
 عامجلاءادتماف لئاموهوبولادض_سيمن.ملويفما ارتعملل (ةزاقيفيافللغلا

 انهيويشإلء لص نيس كيلوا الكلر (يطدلاوذداض يلا /ةلئاملاوهاما مهني
 هرابهتفلتط) ثيميروعصتتاب كميل يوةجيعلاب مهلا قمم أ ويبكن يفةاكو رمت
 فالفليع ثدإ كار داوي ل( بسحب (هفالتخاو اهدا يلا زمر اهزع

 هنبوهام

 ماخ هبوب امملصاوإ (-!ن | (يقيرصر كارد ّءفسالفنإ كدد (/وقاولاُي
 و7 نم هد (غصو يف :هت) د يوساموعووناصلاءب اهه(ميؤلعسلاقلاو

 هنادب : لقد دوحولعم) دي هنإذل بحاووملاءراكت اوم اهمالمن افيضارعللاو

 ناو زي) ذلك فسالهلا خاتم ئ وعش نمووطسر]م همن كلل بهذ ايهئافصو
 ةبعولاوو ىلا هروصوامداوعةمدقت (يكلغلا كام وهفملسمفتوانيس
 اينما عاضوالاد تاييلال هه ريضو )اه الاوريداقملا سة نيبعم  (هنف عاو
 ةنييعم ا عاضالا ذل هي/هّي لال يوماب ةكوبسمى رت ةلحل كل ةدوما طق داع
 كرت كالذال نإروصتمنالضيإ م دقو ووونمولاو لوي حلطم لاهل ةعجاتلإ
 اهو صدوا هداوعقعدق تابرصسعلا ناوالصا وكس اطدب الإله ة كوع
 ٌدحاوة عبط يه قل ة يمسه اروصلانعولنكالة »الا ثالركةواهعونب ةيمسجلا

 فلعنب دومولا يساهيو نوكيو/نَعِبص نع ةمياخرومابال[ انْ اة يعو

 نعاهامن وجال هدام نالوك د و(عيبسكب ةييعونلا اهروصدوادب واللا هدا

 ةراشتدروصلأه زهنكازم ةدحاوادهعم نوكين ادب الباهر اب ةيعونلإاهروص
 هعاون| ب (مّند دوجول | جس (عيستوكيو ةيعودا(نضلمدود(هيسج

 ه«نيعتك| ةصتئما مار ءالاوةيعوداوذيمسجالوصا/قهصْخُسك|روصروم
 ال ثم كين اكةيوصعلا بعون اروملا سعب ثوم ءانتمإ لو ةئوم

 صشوم هلوصعز ذة صخمشملا هحارفإ بق اعتبدوجولل سائد اصرانلإ ع
 دراوقيساالوبؤكوراييسإف جوتع ضيا عاتساااود اسننإوهوكل قدوطد مل
 ملئطسرإو وهن نم بكد ةباهيالةبفاعتك/اهداوك|ن صيت ابكي علو
 يب قلعتبام عمرا نايبو سوئدلاج ف قوتواهتافصنوذاهي او مدو ل
 «ىئييلوصالاي«|ميدعب هرم | اذهل قيلب الاهبعم مالهلاّ كس ياه





 ىناالهجوب علا افتنإ يسال ميفامو شالا فساكدصقيالامرمتم ا موخو
 دفتر نووشلار وضن هنووتعإ كيه ه جل محك  هركذ يذلا فيرعس) يل ماعد
 مخ ن وكيف م لا قطط فيوخد اذهنا هرهاظر م ذوضتقم ا بلولاب فعل ل يجمل

 [لوهجأ زجرهبال دنع جراخرل ءوانه كوت ؤملطتف هلم ئوملا تكول |
 اوهنعريدقتلا / ذاع]هبجلاقلطم يقريتعملا ىتسلاروصن (هتنال]إ نيمب طلاب

 لذ ايجزايالئاعلطم بلال برن وهو هج ص عون فيدرتم در | هن اقع
 يي ثيحزم ةيعيشياثداحلا يا علاو ظلا فر قالهجادهرمبالل
 ويملا ف يرورنمل م هضعب لاق بسال وة ضد فصؤنال < دقهناؤ قات هللا
 داح ه صيصخمقميا م دقلإمعلإ لوانئبورجاظ وهو بساو مثيلا امكإلام
 يلعو لطي يرورضلا يدم لقت (ةرإ لل لوصدلاه ضاؤ ربيعا هاف لطصصا
 بلساماعو ة صج ا لكان اكايوؤاعد هيلة داك اعدن ىعيو هدلعوركأام
 ةراشاه هو ضعبلا اذهمالكي ون شعترم ا ةلوك وتناول عند يعرا دال هب
 ربرش لصد قو جالطسارم]رومهشم ا ينعم ا يرورملاب فصولا نم خام نابي
 طه نازاكاعو بتكموإ يرورنمام/ عطب عرسقللكاوفدنا ور ملا عما هماهيإ
 معلا ةييعببطب نما داولإ لإ ءاقدنالا هصووربعييلاو هسفنلا شل |ماسقن |مزلد

 .ىدحا وع جاني فكك لذاوةبستكموإ ةيرورئماهزوكةظحالم وع نموه شيعزم
 ذل اوفو ب كلاب لصا اوه ب تكناورعم ديلا اشاا4بسكمو رومي سفن
 اعصالاو كابل الدّتسالاو تامدقم ا رظنلاو ل فعلا ف رصكو/ىتزلاببابسإالا

 يال م © عناب اص يللإ هن ل 0)وتسالا عاود تاسعا ضال ةونكو ةكرملا بقت
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 ها ١ ياكل بباكةداسزواداطومقلا 0 100 تا ا وع 52 02
 كي 6 20 باسنالا سابع الصاحيًابباستل[س اوخإ:لصاخ | علي صعب لحجان هزيم

 يي أ ىلع يج اين )الدتسإ نودبالصاحمي | بروم لمع ضعب ور اييخالا
 0 . 4يب دن ههسيامويدبااومحشو فقاولإيقلاقودب اقعلاعرشيف يازاتغتل| يلوم ا
 0 سايل وضدهريطوإ سحب ن(عتس اربع قم هبلاهتافتل)> يمت |لقعلادرع
 9م تي ب دوت ياقب يبكلاو لاف دارم قلطجد وير وولاة ”رمحإو ومافي د ضو
 ع ل الإ نكمل بسكل) نإ يريزضداق مث داحل ةددقلإل لسع يووم علاوزم
 هير -” كميرا ةدقدقمرع ماعتاورمهلالانافهاوساررّممإعلا )انة برطإلوت النا

 بجو. | لوكا عملو ماهي فياللقتادهاشمبا (هجايتحال ةمصنلأ را للوةوش الباتل
 :افيووىسكلا دنع يرطنلا| ياوهئرزرقمهقيرطتايوسزرودفم ايسلؤعلا



 ميهصلا تلا و ئه امل كوب يمدلارظنلا ئوعتبانلرو رغم لكئ/ كام التم
 قدرط كانه نولي نر وكوئ| اياب هريخب بسلللأ (زاوج كويز مو انلرودّصموْم
 كلتتلابياهنكإ بكلام وهزم بص ضل لعج هردعول طن /ناوانإر هرقمرخا
 ساوملاب صال اخاه يفو ىيهن/نيقدوملا نم فاقتالاب ة داعب وللا ي] همزالب
 نسوانم ردامايرانب لك علو دداقولإ عرضئعم كفنام قالم) احن يسكل نع
 دارو يرعشالا نى يفئييلل فال قلطم علا دعبزعس ملا لصاحلا جارخإ
 بكر ويضل ووين يدي وكمل علل د يلالوتسلا فدا ام بتسلم علامك
 لسادل لابو هل رش وركذابعيفوقوملابب تكلا ول الدكساورظخن عوفي لام
 ”نوقت اهو مدنا نيهلول بلا ياروهااجومس اهب كأردالا ] اعانب دداقعلا عونعمدقتاع عار عع يرو وهلا نماديز ملا لهجعى مهل ساوخل دعأب
 لباسا منهالبسكللو يروونصلا لإ ماس اذا نإ علوانهرمل اير ابعالانإ
 نعحرمُي ال تكفل مرو همرال جا
 الاوةرورصلا نإ هيلع >رإلافف مردعنهدل ليل دول هر ورم
 اكرورضلاورخزيلا جامي اموهيرطن) نالالصإ يش («وع جركل ثبت اكاردلا
 اهنعورإقتلار مزاف ضيقنلا قط فاهف هبل مامجالاموهراتجالاهوصم
 يدابم اوتو موه نافيرورضل فل خا دهن [قح ات نيضيمنلاعاقتد] ع ؤلي
 نصيه خوذلملا تالوّصملا| و جحو ُةِسنيَصِ رِضكهيْسْمِب نسف لوالإ
 .(يسلوق ينقل رْيعلإ تاير وصلا ل سق نمهرئم داهزلاو ا علاكوب نلا

 01 نات لكم استكا ايل ةروقال نيالا
 ارهالفيال(عياي ياسو ناار تس اجو: نعافضانهناذب لصحي ى أدي لام
 | ا إل فلا
 5 ]ل ,ةاذالل الرس اووظن عع في ا ما«زم اهلي دصي ون ]عم ون (يرم هنن
 ةاورضلا يَ ا شيرم | ى نعمت فمرعسلا اود ين املظفل
 كو كارد |مجال برووص تأكد: 00-6
 ساو يرحاد وصال يا عواول | لسن 6لالعتس |ورظخ عوقب لكنلا و
 ديزل نملعافةسام ناب ضارتعال وفرن اقؤس اسك ةوهل مص ةساععمب
 عالضلَةْيزاَع)ب هلعاذ اع ئإلدب | نمل عافلا مساولردأ عع سحا يإ
 «افيثالاه حو يرض م ةيراضك الثلا > رجلا ”لعافل|مسا ةاعافاعئياغاو
 ديومو>رجب نيد ٍق فالف ةصر مم ةوقل مساوهلب ل عاؤ سد سيلة سس احنإ
 قناع مين ماللا نود ةوعوك اابلاب يرحاب هرييهد يواموبسو|(نلإب يأ

 اهلاورابلا ت ادافع كأن الهمس دَمذ يرظنوث | عن نمد وهال يديلقسلا اعل)



 دناوةَفطانلا سفنلاوهازهتايث : كادت (يلهلل كرم اذإ نم ن وهج ا هيلع
 ”ايلوهلروصنإ يفاوول خان كأن يكسلا لا وطقلا ة بسك( أو ل|كاردال| ة بسن
 نعرومهتملا وهن اثلادنيملكتلا بهزم لوالاو اهّيالإ فو( هوف سرت ةدناييسجملا
 كرقعلاك بيل يفةلخا دئلواسج نو ةابةداملا نعة درج ثايئؤيا موال
 مت اهيا ناكمالاودوحولا ت اي يلة يث رات اموفيم او ةيككفلا و سوقنلاو
 لعن امور دطرسو تايئرلا كردتالسفنلا نإ لإ بهذ نموزمو سفنلا ق
 هي نإ هوني احلا ظفلدر| لإ قلعي كالو قاولإ طئلداز (ع وملك فوب
 عيطاملا يلا ساروا نع هاظلا ملوي اههصود زرتحلو لل مول عل اوه
 نا هل كيف نيب ا ةيمالسالا وصال! امل دإمنالذاةفسالنلا اوبن
 لواننيإ لو مسلا يع ينالإ هاون وسا حلا نيب علان الفصول اذهب ةرئاف التلف
 هسبتلا نمو ةرثافهل لب تلق فصولا اذهب اوهرخايل ان بل ةئطاب ومالك
 قا ةولا يعم كرتشلا سسك سف ضيايتقر عملا هركذامميفيالذأ ةنطامل يع
 جامرللنااوعن هفوؤهاظلا سهلا ساودأب غني سعلا تاي ياا روصامدو مسن
 وعلا هوز اينلل نائل لوالا نطبلا مرهه ةوقلا هده ح ناو نوط ةثالث
 تثوهعزد اهل ديددلةنل ملاكى رك كسلا سهلا عشر لاروصلا ظغ فلا
 قلاةوارعلاكقيك ويا الل اهيككدت ىلا ةوفل ايدو هولا ثلاثا مرقم نطبل | رشم
 للا حمو (هيطنوعربواهم) نمةاشلااهكر دن يت |ةب هلاك بتول نمذاشل امكن
 هل ةناوزلاك مولا اهيرري ل ناعم طفت ةونل ا يعوةلئفاحلاةعبارلا تاق
 ةفيصتلا ةوقلا هدو لي تما ؤسم انا *تلاثلا نطبلارعوم اهل < نا نوعزبك
 بل عولا نيام زخات ناعلاو كتشلاو سفن اهزخات لإ ر وصلا يف
 طسو ءامدل/نوطد نمطسوال/نطبلا اهلك نا نوعزيو ةركشملا يستو قيرفتلاو
 قف ةعدوم ةرؤ وهو م. يسلا|ةملظلا سلا ساولل يرش هءل هي هّميقحع كلذ
 قيلت وهيا لوصو قيراط اماتاومالااهي كردت ما يصل وعتم يت ىوؤرفم ا بصعلا
 وصي عرتلاب لصاحلا ثويعل | لب يزلا وهلا فيكتب نان غامملايلا ثوم هيفي
 بزب توصل رد عيفيكب دي شل ئدرغتلاوصو علّملا و ةديدشل)ةساهملا
 فيكأقيرطبامإو  ؤوتما كلن كردتفهعرقبو بمعلا/4يل| لصيكخحةيوعالا قون
 كلتئميلاَس هدا قاخيعلكة يعيو ف عضو ة رض نم ةدوبكب تومل|ىلب يذلا اوهللا
 ]وهلا (رصلا ىلإ لصاولافناههملا ىلب يزل لإ ذك هيلب يذلا اوملا ي ةيفبكأأ
 مفيكو ز[صلالا | ميالفه|ب واع وف دنم هذ ا)تومصل ىلي يزلإال ما يملا يذل )
 نالوقومبل ىلإ لكى ع لميا ضرعل) نال خاوملا يلا لهن يعور اميل |لقتسيإل
 سفنلا ف كررالا قا اهض هدد) ن) ةوقلإ الب كزر دال يعمت ين اهل /امهمراتخ او



 ساونل هيب ير افي ذآو غارصلايإ | توصل !ةيفيكب نيكتم وهلا كة لوصودنع
 غامرل مرقم يفن (يقالَتِب نيل | نيتضوجلانيتبرصعلا يفةعدوم وفيض صبا و
 ةهجلا ناجامىتملا نيعلايل] نيمل] ةهيسنم تلا نينبعلا يل نايد (نتتفن اوف
 تاولالاواوضال اه كر دت سونيلاجلوفوهور ( م ابكر سل نيعل إى! يرسبلا
 (فكردا ياه هس | قاذياع روض علاء لا هت كري اهريداقم اول اهشالاو
 فتربلاء يه ؤكنم ةوقوهور ..ىللا و ةوملا كلتدبعلالاهتعس )دنع سفنل يف
 «بلاضيالاوساملا دنعوكذوكوةسوسياو ةبوطرلاومدورلاو ةر ايما كررت
 اهلا عامرل مرهم يئينانلا نينرش ازلا ئيتيمعلا فئعدوم ةوفوهك عسل او
 لإ ةكررا يد ةيفسكي يكتم ا ]وهلا لوصو فرطب عإورل اجت دنيرثلاق يلح
 اهيبككرتفناسللاموجاعد عرفا سمعل ئه تنم ةوقوهو.ة وذ |9هوشبإلا
 اهبصحلا لا (هلوبصو وووعطلاب ذر نقل ةيب علل ةنوطراةللانيدوعطلا
 فوكو اويعس اولا رمان وقاولإ[علإ هلوقاعونطع موتيالعل اماداز كل |
 ويعيبوتلا نإ حرب ال ئاهزايب يلا لال د تسالا و ثنل) اع ندب هاوصعشيحنم
 هتيروصاهي لصاحلا نال لو لالرسسالاوو نل | ايعفوفوم ا مولعللا هلو تل عرام
 دمك فوقوم لا ويصوعمراخدنإ اعاهرلعمت) ذب هاوصحفوقوكإ لعفرصنإف ةنزذال
 فيرقروكذمل ولعل من ضل سم ا ابتعاروظن»مدقت الرد ابتناوصا 4 ملاوهو
 ابتعابهن|هداوجت هت ذب ءاوضحإر وكذ] فوصول هصريجالٌامولعمريصب رد علاذإ الع
 ةتبروصن صاع امولعمونوكر (ّيعابو فرعم ار ذإ نم نيكو هنإ ذب لدا عال يعن
 يلعدردال لالدسساورغذ نودب امولعمر (صاذا [هلإ نإ رظي انه نيوونعابمراخبئوأيف
 ا(بعابويرورنمل) اوما موون | ذب صاح عع دنوكر (معابونال قياسا يدئرصلا فمن
 رتكلاو يرورنمل) لام سقنملا عجلان[ ننجالو امنع مراخو هتروجن صامل مولعم نو |

 ' لالركسالا قوص مده روضنل له الر علا م الكت اكتاوؤيرضلاةروصتلل لماش |
 "أ ىلظنلا يقوم وم قدرصنلا تاروضد نوكيدك هنإوّيايساماعوبلاةبشلاب
 رظنلاإي ةفوقولا تاروصتلا اعيفوقوم هئالافوفوم مي [ى هىكال ذمنالافاق
 توكيال | تزروصتلا ل هس نإ مم | فمر قد ةيضمف فوقوم فو وول اجدفوقولاد
 هكعو هتاروضن نمش ير اميالام يروم نوكيوايرجوص قر دسنل] لهم
 المح تادوصتلا لوصع رع ناكنانم لان (تعالإ نإ اعنا نكا رنا
 المع وو لوقلا ضرمعإ لقوهنارومقد تحاتحإنافعيرور ضدالاو يوظنف

 سضعن لوصعرمازإة باخذ يلع يل الاه دأب فدل هبلكلرب امنة رظنلإ مولعلا | يزر  ى'
 قتلا ضكقيالول نر اعم لوبصتلا نول و )نراقسريعاضحدمرظنللانرافسموحلا ”١١

 جب لوول هياعفقوتلابديراوت د[سولهناب بيحإو فدرعنلا ليز هيلع
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 فد (دلشادوجول) نم هتافصولاهدودل|ثإةيوسام موئتاهوهو لاما )نب

 هتادحؤ هنا عه طقم ابتاذاليِقِعَمِي دس نكن ل نارجد انياكو|(نامزاثورح
 ثولداقلاةفسالملإ لوقت (6ت ذل! بسك وم دعنعرخاتم ه دوجحوفدوعوول| نحيسبال
 لنلا اعف وقوم هنإذل ملوصح فيحؤم علا له ى اون (ذاينامز (م ذم اعلام وقل
 سعتلا س هيون وكلاح هدح (شن يؤل) لاحلل ي] ام يفد رلاعل لاوعإ فاركعلا أ
 ةيلحلوي امةرعاشمىكعلابووئملاو وطب يظلا و نوكسلا و رطدةكرخلا لاول
 راضداو ثورجلا لس مه امويكلاكد ايا هماؤلسس] هب و وحيل اهزمي جويام ابلط
 تاو ا لا( هيجّوب هب قيوصملا لص اندرإو تح اح لأ موميغمانروصدام انا ل ذ

 ٍقةرهاسم اء صاح الان يرورصرم) |: هورس ماعلا نإ(رقان رجوع ىشنلا دنع
 وهام لفو ث داو لحوئئريضتم] كن الش داحريتم لكن |(نرجوو لاهل لاوعإ
 هت ] ُدب ثداحويم تداول نعولكبالام كوم داوم ا نع ولئالث واود لك“

 ١نماةئدتف لاصوههلز الاي ثدادل توشوؤل لزالا ف تول د|مئافصو
 ملاعلا ازاله بيوت نادهبعلاي | عش ءرحيو ا هومغسإ علا نمىفنلا لقت أ هريغتأ

 ةبورلاوةفرس| ب يلقتوو مر اظنسالا مضلل ؛:لاو ثهاعرلاعلاف ثداهريقسمروريئتنم
 دابعالاولمائلاوم اللب يدب ع١ ذهيوةمرلاث ةفارااةإ ديدعس مل | زهيد
 يحجي لابدركمل نحب كوكب وطب وتس !ذلوظنل مصعد لاف يرعب ينعم ا | ايو
 تولقذ كوفلي عم نيبو بضل كي لجبووجرل |فحب ماللابو ةيدرلا
 عا تالوغ سما قوسفنلاه وعدنان هوجرعيو يلا و هامالطصا نإ وتلا ين
 لال عاوديسإ لاك امء/قدضعلاءرارعو ايرضئايجيدهالاقتنا(يناهل (قّسشا
 . !نالَص اموهورلل ةلماشلا تاي. هلل لد اقم ا تالوقحملا ضانه قاعم اب

 لاقسالاههصْخ اهماللاو يي نإ ناسنالا صاوح نمرعيؤلاوه حك اذهي
 لافنالاوصد سره اهوفدلا جرد هصاوخنموسل ت اى... ا تاموهولايف
 لاواماعابرصثوكي الوز عي اند صد دصقلاب يح نإوةعفد بلاطم ا فا يدابلإ م
 كدصقلإ يو هيد عزو ناووصر لا يءونعكُ اوولا هب صو هبشالا هنا مهدهن
 اوكف اههمدحإووسيالئمانم ا فاكر اميل الإ تالوفصم ا نمد روم وساق لأقتشالاك
 دب يلا اعل يم ا. هيهيركملان) هداليتخ تف تاو ا يىشنلا ايم قالبع
 بريوش باعنإ لاوحإ نموضيؤلا ثووهل اك هبه ىلنم ا لا -يتلوعل يجوملالاو
 تاي ىل ةلباقك/تالوعماوههيوروظنم ال ايدارلاكافرمفنلةليؤعم هرج اي
 هرهاشناموئداسلاوّبل) لوف هيو اني دف لهنلات الوم صل /يلظم الت ]روكؤم ا
 ديلا انوش ايةطساولاب ةرهلٌسل ديويذلالات اي هلو عاغإةدهاشل هلو



 رصك] لووئم ضب موهيعم | نعيد مولعلا ال تامولعم اوه ةيركملا ةلرلا عوف لك الو
 رداهالا به ةوروه_ حلا بهزم ادضو [علاا/عولعلباوضهلاحذإ هّيروظنم |لاحيف
 ةكولا نإ نموب وجر صام لول هضر اي ليف نق تامولعل | عولعلاهئايل يؤ

 لضعلا شارما ف ديس ناقض وفين اسفنلا تايفيك[ى ةكولا لييقنم ةيبرككلا
 ,فنلا ل ةننتف هقعك/ وصل هىجلا ةناسقنلةبفمِللإف ةكوح يركغلا لاقتسالا
 انوكذ و زم درهاوج نوكمرقةن امولعلل نالر ةووؤنإ يا ة روصةلغمالم نممد
 ة لول بقوم اهياد ارم نوكينإ نكي تلق ضارعالا ماس نماهيالت ايفيل
 اناّثو تامولعك| يف هتاذلابوالوإ خفت ةكرلإ نالثاذلابال تلا تايِفيتلاَف

 !داّحاب لوقلا ارا خب ناوت (يفبلكلا ليسو نم مولعلاد عولعل/ي عيتلابو
 لوهلاوهول نم اووي )ال مولحك] نع نهزلإ يق دوجحوك ناو تاذلا مولع او
 ةروصلا وج قابلا و يدادل >وميولا نعود( ل /دوجوم اان دوحل ذادسل)لافوخالا
 د0 اذه) وجوك) يعاصاتل انا( يصاذل ا وجيولابؤروصلا كلذ تنومقاواو ةيلقملا
 ثيح نمإب نامولحل](هيإ تيحمالن كل تايفيإت امولحا | نوكو مي جيب
 | كخناكنإو فيكأ يف اهياو تامواحلإةكيي | عوفف لحب تاعفدصيومولعأهيا
 تامولحم ]هلو نوكن يب ضداعنل ريف دب ىف ئبو ةيسولعملاةهيجرابتعابال
 سكنا نكمام تاره ةبباستنلا ت ايغيكل يفاههوكتييورهإوجنوكتد هيلا
 روس هلا نيب عار قمن ال لوملإ ل ذايعانبلا تاكاذإ بز أخ باوجيل| ذهإ ةدلع
 ينواهدحإت اال يعما/فوي دْعسل)) ز هاي تازلإبرحاوؤولعلاو تامولعل ذم امالأث
 ةيمولحك]ةهجبتاكري ا عوقد مل عقر ابتعالاب دعت عاونلا مكي لب تلّقرخلل]
 وكذا ساق ناف تنم ىصرابتءالإ اذهب نناو تابتالوغيرعلاةهجض
 .ادوص/ولعلا كالو ولعافي] ثيحرم تايب برضوا ت امولحل)ه] باول صاح
 درى ةلقعلا ةروصن]ث يدح هيدي لإ ىس اوه ف ديس /لاكدفف لطابأعو ضاعادوصالو
 وبر وصو حد خل وجواب سجفيموعلاوةيرهويإ/ كال ب ذاكر هو جة روصال كد نوك وه
 اوهوج نوكتذوونموميفالتشاكم راد فت دجهول ثيحبنكل ىغتلادتماقذاد
 :دررووإي ربع ديسلاولاقام تلوم جوضرجلاة روصئاب مولع ئيهد هففامجو
 ةامرزءلاومّمد ةبرهرملاه بسك يزل د مد( د دوجولا بس ةيضمل) نهال
 تر ثااكذب يوصي وصوم ناكير اذا ف دجدولاموهوجاهنامة وجدو فطر
 هدرز دي عإال حراكلا دوحولادابتعاب ةينصرعلا نأب لومل اوووئعو افشل نم عضاومو
 نيراسعاب ضرعورهوج هزل ةّعاقلا ةبوهدوجلا ةروصلاورخإ مإلطصا إي خ صو هو)
 | دويل هلوقو(قلطم الن دراسعال دحادوهو جامي اعوهوج ذاب موملأ يضخ | يف
 لجالن|هنمميفب تبن وكيذادولو يار وكذل| لاقتنالاوركملا ل5 لصوجنإ ل جالو أ



 ف سفنلا ةلوحفدرعنلا وْْو هم هفبامو ةر ويصل سسجواث ويل ولصاعم أذ
 كاتللطللذا ىداملل نوال هكا كلتذادعاو بولطم نيل الرس الا نميؤاثل|لالدّسسالا
 |رلا هبدصف لالرتس | قاديكوحلصاحلا ليصخبونننعو لوالإ لالدتسالاي ةكرم إني

 ,]وممل]و ادا ئم نيك | تيباهاتلكنافروكدك) يداتلا لعق دتاكساو مخمل ّْ

 ديوجملا هجوتلاكاههب هووسق ناوزلغااوإ علا ضو دامايعطملا  هيوكيعمن) ايعطوهاج
 ٠ بكروضن إي عئم 1 ) لإ فلكتلا يل (هيلو رش يف ةملح فت اهكساوي مخمل م ازلاو
 اهني طابيرإو هل اهتبدانلم يل تامول م اكد ئمؤ ةلعتم دام نطو قي وصتو|

 مييلارلئنلل لو انتمالو| عملا لصواوس وقاولإئو>دافتعا تسجواوهنسو | ٠
 هيسشدعإ ناو (هلطميف ام )يف سفنلا لاقتناوهرلملا كيلا ةراشإ ه ضددسافلاو
 افدارّترورشل ناك إو ماشنإ يف مما وحن يرمالا بد يد (ملل وكم اموهورظنلا
 نادبال لمح جلوب يذلا طم ا 4| دو اضداو ويحد بسلا هبوصاعمداوظنلا
 امولعم وكي ناو لات [صادلل )يصح ئالالاتهلميصَح نامل ودجوتا او. نولي
 هب اسك نكءالل ورمل كذاولاقلطما لو موب ابلطذال هبلطن كيمو لاو هج
 تاعادك | كلت موا بصك نكي الهئاوول ةبسانسهت امولعه ئممل و بالإن مولهم يام

 ةصاعةصوضخ ةيلهنمو(هسإ ب تى يعه سيت نمكانهدبالإر تن اهجحمالع
 أ اصخانلواحهِددصتم)يدوهامومإبروعشانل ل صحاذافبتبوتلإ فذ ببسباهي
 | يل | ولحم ئعالفتنم هدزعةنووئماتامولعلل فئهذلا كوت ناد لوز ل هجوالع
 | يكقتناضب|ربال ع ةيدارج (سل] عوطملاراذل ةبسانما تامولعل ارك ميا
 !مهنميلوالإ ربمن انوع كانهينطلاو خيل اى دوياصام اميين اههّبريل يداسل نكن
 دبصو يدابم ا ىلدؤم [.م هيام اهاهتنموىمقادل وجولاك ذنب روعهتلإ طم اوه
 لالا هجولا اعبر وعش طلز اهاهيتنمو بيترتلا يو ض ورام ف وإ ةداثل

 : قلوحإ هبوب دروضد انددااذاف ماضل اكو وبان روصرم ناشال)الثم 0

 نما انو يْمَقطانلاو ناوسلاوبسانياعانرجيؤمر وصلا ئم لاي فارخيفاعيلإ |
 ”ولاانه اعامرل]استنتلا ٌمىطانلإ يعن اويل انمرق ناد اهامبْيرو تامولعل نيب
 ”اننالاوهو عرج ا ثيبع م اقزم بكري ] عورج ا يوةلصاح نكت ول ةروصؤصن#
 انهتانلروصتم ائووكق يدسقد)ان در ذلان(فدوجولاكوجوب انلرولعملاعلاوأ

 لا اي ع انبت فت داج ويختم لك ناووينقنم ل اعل /نإ/ى فان صوف تانو يالا
 لصخهْث داهرضتملكور.زعتم لاعلإ/ ف كهرب ءاذوكب لدجو اعالصة وضح ا
 ياروهاجن لوا عوجركةلابانه >ارك/ل هت لكن اف تهاعرلاحلا كإب (عل) ن
 | ٠تيفلتلا ب هزموهاجويث اثلإ ةلرسياو](منعةراسعرلتنلا نوك/ق مءاموقلا
 ( يس اوعي هلة ئولوالاب ئقاولاربٌؤقدسلام يبس ةازعر ادعوظنل) لوك



 دا م

ٌُ 

1 

1 5 

 ةكيلابالطع) لصحيهبذا(ةظل] ناب ةيرصعلا يش ايلاف ل(ة دنيوي نعولاطمل رش
 تازوضنلا نمل صاع | عبتوتب دو هئاب فرتعإ هئ| ويباع دروإن لاي هنإ اهرمصةيناثلا
 سيلازهموالإ هك )(هتنإ عم هيلا هما قسنيورما يشد يلازم لقت ل هدن) ناقيمال
 يات ةيناتلا ةكولل بو دجالو >رمللاب فمر |زوجيرتك اف بجاحل ا ئباذاو اهي نولوتيال عم ةلطس اول) مليم يعرظنهل سيل ايروزمالوؤملا| نمي يولقن
 يناله يارلد ةبسشب بجاى) نب| صيخك كرلقنلا ماسم) نم فدوعتلا اذهحذ | عم
 - ال موو دةعاجوزوجدومللب فير كدد(الاو(هيجرُس ةرابعو هّيرابعاجد يسال الم
 :| دبئ| يلا طمأ نمةدحاو حان هئوكْي ال عئواجق دعما اعل اب فير كسلا نا قبلا
 سقووين| ةنيوقإة ماع ئعنمطمل ا لإ لاقتنالإو زاتسطسئعم وهوزلا
 هفيزودزغعفيرتسل/نوكونمزصاحل ع ياثلا نع ب اوجلاف قاوم ا جئفكح
 < | نكلوةيلولافاسملاب فيرعسلإ طايضدإ طبضني ملال فما فيوعتل نابي هلع
 :أ يتعد ارهاعرلظنلا د م)وصس خو هيلإ وممن لخوم ديؤم هبي ةعاتصلل ضيا
 اطيناو نيكول اتلكل لماشلا مال ىيعلا اهملجنكي ئلاوممل م لكداذه يزن
 ولعل ئيداطسوتم سفنلانعردصي ام: جاوُييروظنم لح قركملا ل يذأب
 تاويل عجرب نلئاو علا ىاطما ميكن لتر اذاجدحاو | نيتك اتاك علوم يحج اد
 ٠ | فد دال[ نجس مران, مج اطل ريغلا نظل روب اطمر حو باطميل سقت نلت
 / ”ع ج15 اههقوللا ضمركلا:طئارصخب ولع كعب لهنا يابولطم لانوكلا
 ورئيس امال عم نال اهيمرعيو قمت اطمل ا ةظح ال مالد نللوه ثيعح م كفل 8:١ بلطي هلا, بيع ير دتسم نظوا للوفد انطال ايس وكيف وتاولل هئمباطم مك
 يل عال لطئم مؤلجالو ةراهلا ت ادد اهيحبل فاك نلوم ثيحىم نظل اع
 توكيرلاع لوفد داو كلددتسا الوعل عومدني الكام الل لقمر فتكي ىف هنانوهيل| طر واب الك قداطنا/ىظل ]وهيل محال بط اقلط م نظلاوه
 الّسوالاو ةبس انا ضامهيباعطل] اجل ديامقيدضلأ ل ص يلدا بلل لالالتسالاو لماترلف هرهاظوهاماس يدا ناد كلاب سالف ررتن امايجيداتلل
 : | ةبميووت) فيم ئمدساؤلإلالدمسال| ل مس عقاولا نود داًقرعال) بسكولو
 الجال | يدويلالصاعرلككهب قيدشملا نافإذ| /نذك ت افئلالاوأ هتلالح
 «نمهمداموؤروصلا ب سجولو ع لمح تافنلالاو| قيدضما لل *لسوي
 اخأ ملرإ درع لالادتسالاونيدالدتسالا فاق فيولا هس نيوالح نمل ال
 33 دائلل ف ١ الام عرب وظروه اهةيداتلإ مدعوم قواص ةبد اتلالحال لسلا بلو يندإ يرارؤيظن هز اففلكتلا لا هلوشم يةجاعالف عن اساو متل
 لالسمالإورظملإ ىدعم نام) ذو ظ وهاك يدنا يا الالدتس] مسالا ئروكذلا
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 وسل و هن ]د يفيو هيلإ نايدويام يإل ال نسال عرظنل ! يدونت بنام
 تابثالا قامهبب ممل .يرغللا نعيئغبا عدحاذا هاجت هنظو) طملاب علا
 معلاوهلوفد :ن) ب لالدتسالاورظنلأ سفوقولاوهه بصك عل ماو هلوقن
 لحالوإ ران لياموبب ولا لام ابعلللا] لالدشس|ور ظن نعوقب لام يروينملا

 | فرش|تابثالا كال عما مال يوتفاولا سلع ئنلا نع تاشالاركذ مدضوديكاتلا
 وثم يوقايثال بسلا نم فرشالا يروّرصلا عباوت نموئال قملإ حنا مدذ اعاد

 ىعسالر )نال دحاواج) دوم نإ نموكو املوفي] لداتلوإ له لمن نعاس او

 هيُفرظنلا م صد ل صونلا نكي امريهيحالطصا يقدنال نيبلوصالامالاعمل) ياليل
 لالدشمإ| قر صبالفيروصتلاط ا ئعمب ا وحرصا هيرب ابر رتحاو فريق: طم لا
 سظنلا يدوم نولتزي)رىلواهادومنوكالف مرتفن(هرظنلا فالثك ددلا بط اع
 تبقعؤعل [للب هركذ ةنيوقت وخلل حم اد ليلدلادارل) نان باجي نائكمو عا

 اهلل يدحاوا ]دوم ن |دارلإ نابور يل ةغل هلوأنت اسنإ هيو هنخ وم لالدتسالا
 ىس اوخئديسلا لوفيضسقموهلكدلا لوانتي كيج ليلدلا ىفوُمل مالطص|رابتعابوا
 جب علا مم ؤلب ةلابكوتلانوكراع ىؤرعدقوفلالدلا ثكياهرئعو علاطم | عرش
 ”لضبو| ناكأي ر وضد كاردالاوههلالرل) فيرد يف معلا: ارم اووضدام خا ساب علا
 لادلإ قالطإ صَمْمب لول اوه ائيلإو لزرلإوهءلوالا ثلا بوق !دهنافىزتإ

 لوا فقاوملا لومي فعل ايعيلدلاقلطا نمر مم نان يضع حرصع طار دلااع
 ١كم ءارلاف ضيا لوقو لصومفيرط ي) ل يلدا (هينال] نمدبال د وعول دضوم
 و مامالل عن: تاقررصرل !درطتا) صئخمئ ابو وصتلا ىلا ليوم | قيوطن وضل يلدلا
 هقرعأ ذ هيو تايوصتلا يف بمال وانسإ مراتذإ ام دادي :زارل]نيولاو ةميالا

 2 اعةغل يا دل لما ورم) تافي وصد يلااهيلصوتب ت اقيوضد بدنب
 ا ذلا و هنو قيال بصانلإ ناينرسمل شيلإو هيضكوسنإ اقر لل رشم ا وهدد
 باوصش يدنا واي عمو تورلاو ناعم ةكالئلمهاتئالإ بام ايليلولقلاقن زآو لاقدل
 كلاثلارابتعاداز(ايصذ اهتاوةُنالَتلافاحما اعسم اهل) نإ ةرابعؤ رسل لجدضعلا

 يلادنسو ع لمعلا نالازابم دش ارا لافجداكي الإ هدا» ن اف ل(قداترال|هباموصو

 ادريعبؤاب ضعاف وعبيالرا دكا داو حطاقون [نيكسللل (ًميعةلالإ
 نموت

 هيلعقلطيامليلدلا ةابلوأي كالا اعمهز امو هد ةرَدح اعد لعل قاللا
 ةغللاوضو بسب هموهيعمكذئا هانعمإ ككَةعل ليل دل انلوق كبوت طم
 ليلا |فهثورب /زاللبوانلا) ل هناب لوالا قع سجاويز( ها علال مكسإلف

 ناب وركاذلا و بصانلا عا اعمر َع )هه بعمايمقالطإم ولي الل في
 يزاد او يقص هيّلولدم ضد عاوز ظفللالاوتس | بج ىلإ كب) |



 تاب قائلا ئعدوبهزماعداعبساالد نيبورقملا نينعم ا ف هزوجاعاذاج#
 | ثبادارم نإ يلا راّس) هنا تعي وصولا تىدق الطالا,لوملإر«(ةعا يلا: (شارُصقلا
 ةفللا يفولطم ليلرلانزوهركول|ؤخل ليل للاو هلوقير يوكتلا | وهاي بماعل
 اهمال ناعم كوم هللا ايي زاجملا نسما ةنيرقم دش لنا فياماي
 كاطصال عمل اداوب) همر د ابتسام اكول قالط) لكس جوع قيلرلا حم
 ثلاغلإ ف الك نيّصبقحلا نبيع هالك اعرذحنموزامال م ك) رابعه رسما ناد
 عنماك فدا ماقم ل جنا فرىعتلا ماقم ية كماول) ةنسرقلا مدعل يزاجم ا
 ظملرياعواطيام زعم علا والك شم ا وني ةدصاوةنجوفنو دبزاجملا
 داوملا كافاذإ كوسم ا ٍفوانتمالا ل حب تلكه عانس |ر وتد َفورفجإ زاههرثمما
 الكئ موت يهياك عانس |الئامئسلكةحل اص اذا اماويشعمرحل

 مود ايمن ع تيم يزال تلال نمل يعدو صت ثلا نككرلحمف
 وهو ءضعد اك داّضال] هباموهطم أ ايةمالعوهامذاف مك عةمزلع منال
 داصلل الل خف مل لعلة دي]ىّينَوْسلا »ب (كلاكطل) ىلا ةيدولأ ةمالعلا

 ماقمامساا

 قحلل] الإ ر ثول | ناعم ىم هبسانيالو لالرتسالا دع يو اولا ليلدل) فدو
 ”ةاوداصتقالا د احول لماحلا دجوو تنم ىداصإم اداب نيالا كيز اجلا
 سواد قدلول) بجاد بايت يا زاتغتلا لولا ضيع هزايجا ذاع

 تاج)وةبارهلاوداشرالا نم عاوتلالولانملعاف يعمل سم ليلدلا كأن |
 "لأ كبيس (نل عا يلرلا يوسال) هب سموامب سولاف بجاحلا ني نابدسلا

 ' ناقوارفهرنعقيارهلا و الكر اق5(0 ل اصبالا نععاهزم وى يرتب |
 باي اؤهب عافونامدعدرملا ايوساتعلا |زههجه حالات ةلالدلا
 كاملا لهو ثيع مصعد نزاعه داوم هد) لافي )الاركداج وما َس ميوله نال



 ايهقد)| ]رن مرلتسال هل الرل او داش الاي درابتعإمرعفإعتل ابلاصيالا دارز نإهناب

 هناسئم اماهئلالرلا هيف رتعيد اًسرالإ ذ|(مرف دارت مرلشسال هل الدلاوداسرالإ ذا

 العا نائئلال الدلإ ٍيريعماوهاكهربغمو) نافابواطم ناكىت يايا الطنايا لصوي نا

 الإدار] نلو د اًض اب سلو هلالد هريحيلا لب طملا لال اصر الإ هناي ىم نوكيال بط

 او مدان تال يهراسسعإم دهم الو] عملا ابطل |يلالاصيالا نوكيا معاي يائقلطم

 دسسلا هك امو تون تذوعاك ةديعو اطل لاصيللاناكما اير متعم اقةلالدل
 يقئايركتو لكيلا و[نسدل] اند هارت غم ةلالدلإ هدنعنافداربةيأ رهيلاوداغ الإ نإ م

 هيلعرشإلاىالطا فالخ هميم ح اارالإ هد امايليلرل) قول ط)ن) نمده وتاج وطتسم

 ”اكوجاز اجمد اكوالوباماهيبلدل] | قالط] تادب ورمرمج: مر دفأز ار ناعيا

 ٌةلطص|ؤاماولم انط مرقتام هن رفد هر ذعو يزاد (نعب ىرغي ليله [سفشلاف ٠

 كوانتي هود ضعلال اقيعربج طم بارظناا رب ىمد لجون اعامومف نيبلوصال
 ةسلارافلصعلاويذنااهلوانتيالهيرهط معلا لإ ليواع د هنمظلاي |ةرامالا

 ربتحبال ل. دوهشيمي زم دلوإ نا )ل صونيام نود نكمياه]ّصو ولكن لوصول اوه
 هبوزتنا نموامينعطنلابددبسلا )اةايدار)وهناكم|يف كيب لمتلابلسوتلاونو ٠

 طش )ىلا !يلا تد|تبتراذ| تمكيهلا تامرٌعل ال يسم هلاوحاو نافص يق وهسفن

 ماعلا نعل اناكمالابورلاعل اهرصو) ملا مل اذوحا يقول كداون]وذ ذ اش نم ىنلادوفماةيربخلا

 تذفلا ذ|اماواهرمع ةبزرملا تاموئم اره يجر دنم دودولاو عزل عماجما

 ةدامرطبأ اجل مشداوصوو يعل طن لا ربيوواهرووظملال خسف بيثرتل| عم
 لوتللاسم هسّمن ٍنوضيسبل ذ| يرضع طم يل هد لصوت نإ نم الد س (ىلإنالةروصو

 اسبر لالا تجر غيوجلا ديراوبيتب مو لداقاعتا هيلا وشب دف ناكل ةلاو ا

 لصون كيال ىذلادسساغلإ لقنلر اظنالاةدهجنمذا (يرظن د صوتنا ئكيالذإ
 لسفر 5 ةيفدس افلاووهصلا 3 ]موا اع مسملا )ناشف ناطال هعرصتة|ناودب

 يمانع لويس قرشا لونعلا جارخ اله يريؤئام يلا كرمان طم

 رشا يعبر صوتلا نكيذإب اهلاوهي (ئلاوا لوالي عم اب ناهاوس واصلا ت ابن

 ليلولا !نايضعلا ياومالكظو هباعلا كال يل ظلا اره اهلاوصأ بسه

 بج ةيريجلاب اطل اهلاوحاب لصوتبنإ (هياتنمقلا ناد دوغملا [عال[قلطنال

 همرءاعكر نإروكوملإ اوحاو هتاه صور ظل ايوب رغما د لوف لكنا

 ٌهساعْ قلو ةئالشلاماسّالاب ا راو ين فلاسم نيمو  اكذثألا ةزمكسقالا وأي

 ل افكر نوبي |اهرصوُهَسِرل [ةيلولاو سيل | ريعنإت امدقلاودرئساماقمإ

 ع ”ةامنم ةحبدإمإ.هقالإ وك ح بيوت الب ةبئولإت امرؤلل لاسفل ولؤوصعب

 مظيتنإ | ةبكينا وبصل تاموقا| مدا ل ابي تلانعدب عضو هلام بيكوتلا



 عنناملت | اكشملبملا هذه دن ان قضم ا ل ضافلا ا يعيمجي الع ىذا ةبتولإرسعلا
 مهبراوقالمهه] نونلني نيزلا هنمو نقيل قع قلطيؤغل نمل وع هسا هب
 ىقبلاوع<نظلإ»روومو عطاوملا ف دنيقبو كس نظل )(قونار جا ثبإ لما نعم
 ىين[ن وكسب يا نونلرالا ناو يب احن ملوك] بل دب كسلا ق عع >زور قد قبس اما
 . تعالدب امنبك عوقو ناكمإ تاعذإي إن برعا نملك عوقد زي وك اهالطصاو

 عوتدنمريظإهعوفد يا اهرداامزمزكيفارماظازبوك ص( نمالابرخالا ١
 اولا سلكتإ همرعودبزد دومول نايل اىرظي رمال ا دارليإذ | هن اذ بسحالخالا

 ذاوامملا ئرطوخال تازلإ بس ةيرمرظاادروكذ للزي جل | ءفروصتيال ونشمملاو
 بكلب واح كرست( هيلا ةبسنلاب اوس اهلب حالا ئم هيلث نوكيا اييسك هبجرط
 هس ئغعند نابي لاو : لب نور بّصمريعمئالرمالا ضن بريال دل دل اكةريئع

 مصل عداكلاقيالا لق عفاولا يل كل لاخلا نافاوس حار ندد هئيعباهدحا عرقوب
 'نميرطإ ءكاواادخاور ومال! ضعب وإ نيرم لارما روم اون دوم | ئب وميلوعي نأ
 ويب اكمحاو فم شكا ريزظالا نوكددق و نيرما نمرثلاب قل عنيد قوما بويل ذإيقابلا
 اثار حلو وثالثلا ضعد عوقو هدنع ميلالا فوّلدو ريبكتو سيوكد يس عوق نجي
 ناضيمْنلا نير م الابانهدارملا لوقدان/ئلفل اداوم نم هن] حهدم لاكي يالا دهو
 لعل درازريف ضمنا ة روصيرك» اماماو يال اهئادي يالا جويل اًبرسا اك
 دصاورك عوذول نمل | يف نوتيلا نإ يدتبالإ نيضيشنلا د عتبونو كفلاو زول
 هصقانسما عل يقال اولا نا زبونه ضق انما معوفو مرعومئالثلا يم
 زمووتيزا هاسعامطوقس ويني انهن مواهعيجفنتلا فعَح نإوم دعا كيف
 وافرح نم هرنهيرظ|(يدحإ) نوكدو وزد لك عوقوب قدصمو ثدرم از ويم هثإ
 (يهنمو ماو نالوفذوال/نمريوظا هوحا هلوقميا نوئطمون] عج رخال يق وصب
 تلوم جوخو هسسرمهظ)ال] نوكدالر (بتحال/ ل كذبوهو هضيّنل ةسنلادرمتطيامأ
 وكومللا نمربرظادلوفئمد (هئسيدَمو لوصدملا نمظو خام امن ملك يئارها ظن يوب
 (مهرهاوزاقععوفولا باج (مزملكذ) الشم امد هبالقناورلا كولا «افب زبك
 العلل مولعم هلام اقبل نالنلفلأ ليون موسيلر اند نإ عمربرلت] هلاك هداقيوهم
 فريصنالف ثاداعلا ير اجل معلا دنع بالنار (َمَميِمْدْع هجووايداع
 10و طا هلا ورق مهوكذ مدام لال كارول
 .ارناوهاماديراوملاعاتلا لوقو نيز ريما بوم الز وحاب ناعذالاوهوجارل
 د روكذلازب هي راق جارتي مات م ]قم
 فيارفاضم ا فزماعر جب ب اسيا نمو وبفوعي فيكم لو يرتع# زل
 مروكزم اي ددقملا سفن ف لهنسمز يل ازعوإ نيرمازب وي بحاصواقد
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 فايساله يملا امحم تيريردتل)١/كايجودكا موزلك]اعرمراللا جسإ قالطانمانأحب
 يرتب ةمدشملا نم تازلإب ملل كالارظذ يبقوا اعد مصل هن | نعد فدوحسلا اقم
 ادوهاكروك لزب وجلاذ | نعاضيإر ذتعج أ ذبو فيشونلار إي تعمل ناش نهكذلا
 رازلاريسلا لايناتلا نودلوالاوهدارمان | عجالكاضةلب اقلبز )عار [يرسصملا
 بلومدنإ هنصردابنيوزحلل] ز يوجع مئضييقنلا وعلب (هلوجرظفلا 0 موملا ةرابعيف
 .٠ لامعا مسمال|َسِيمَنلإ نا داقتعإو نيضيقنلارعإ >اتتعإ قا نيدازتعإ نه
 رخالإض يقتل عوقو ىعد (ؤسعلل|(تتارويط) طؤضو ريد حب ويل عمش اًوأيوعرم
 بجيالمال | ضيفنا روطعن او طيس ون | يلا رضعلا قعيراش/ىديسل عالق
 تعرمك/ مالك يلج قس كد !هد ويرش ا] زكلا هوه مدارم ل ءاوؤ هملإ» نوكيا

 يارب تاحالطصاو يرمازفلا اهلا عيفاكنظلاهععز هير ف ةغل كيشلاو
 يلع( حال ةد وما صايل نأ/مالابر خلا كعاادب نير نم طع وقد نأكم] ناعذ|
 اهرعالناكذإو عوفولاب نعني ثبيجيي م دنع خللا ودوعوفو ناهي وفتقس الإ

 هلباعموعدإ ورز ىلا كارداورمز ظنا ب اقلإ كار دالاوهعول وعقول ف ةيزم
 تاما نعزي نار وبيلا يئالثم همابقر نتن ] ياهسغنو در مابق عوقد ف د ةوشلاف
 نع ذيلال ذانددرئم] شعب اوسلااعامهفستك يح ئم همئنو مايقلا نوكةلاحاممرلك
 يد ادن يقلل توشل) نحر عمامبو د درتلاوهبوعسى | كّساعرحا عقول
 ع لما ظلعالهو يرسم ظورككهوتعمل رن ناورعم هبؤكأي كرك

 قمالاوأ توبل] ناعوعإ سفن دهرتا || نهموزل مهلا نإ مهتترقو قباسلا
 اهلوةؤروكدلا عملا لوصاو هرئع وجمل مالا طنا كادداويت هلجاقز مولإو
 اهيل ف اضالإ | علإ انعم نايس دم ا نإ ةراّسال د وَعُملا لوصإ ثم تاكا لوإ

 ةنه هرماظاعوهو| هايد يي | نول محي | مديد يذلا هلوقي هفصو مهقناميو
 .انتةئارعامايةسر_ههملا فاعمل اعاهْيلالدرابتعابهصوغ ا افافلال| يعن تاقرولا
 ةماشإإ باوجوممئ عم عمو ل ءانبيانوب (نكل)لو) ةايبمدتت اماه انعم يف
 للك[ نكمنايبل) نإ ثيححزم هيبتا يموهوولبق لأ و هان ءاوطعسو
 : ديلا ايطار اكيمرهلا لرهشلا[ سي اهوطي حضن اعف «زهربضت

 0 ا
 +... 1| نايس حرعرالو وب عش سفنلا يوبشيد | وذي انا
 الارللؤمللب ت اقوول وبش هبت امنيه هب وسما مزاول لمويشهأ تئبومسشم ا
 كشاوت اقوولاطءاوهو هسشم|مساد وصولا ف لوهتسم زاكن]عماجيب ف ورطالب

 مبعسلابةراعتساماومبوس ]هز اوان موح ىلإ هيئعلوولإو عش ف نوكأ هل
 حشد كولو فرلعلا نيب لام ول ركزو دادل) ئيبارالملا همك نر



 ا :
 ىلأوقلا ولطع]

َّ 

 ملكسو|



 ماعلاكورعل نمل عملاوإ لولاية مج شل ب حاضراتاكت زو كودو يعقلطليو يا(

 هن أب هنع ثدمد ثرح ئمرمالا قلطم نمةلصا ىلا دعاّمل اك | عارمالاقلطم ةلئسمو ا
 اهعونووم ل ةدعاقلاهص:هلمو عش ل كلت تصمالا قلطل هنتوا بوجولل
 3 بوجولرمالكوارسالا انلويوعو ةقرقعم وجوال هنوكاهي و يعورمالا لطم
 يدارمالااعوزر مان قلطم لعام! نطح. 1: *ريغو م اقلل ال همفا نك هقابلا سقو

 مت

 ملعتو| مدر لإ تحاص وفك انام نمش سبل تحمد لاو قطط او صادللو

 جادو ماحلا يع مدّييمنابا.ثلاثواودا ب يرجاسو لاعمالا يي رجالونابازأتو

 . | مهتمعل ملا ليغن مدعم عوير امدبضد رمل ناد ايس * هوقو ديا الج ذأ
 ومعك نونيصياإ مئات ذلئهُو يفصل ةداعاع ءانب مر |قسامرمم ا وطن هنم
 وطعم اءوقوعم نط علا اذه ةرثاؤيها تكفا ككم يلع فوطعم اول! نابيالا
 فوطعلا نينه هدنيوبيلو ثاروكول شراصتخالا مدعو ضتقيهن (ذ فاكلازحيو هيلع

 برامءالإ مرع كايب هسوُماف تلق املا «:اذإلماهف دايز ديغيإ لص يذلاك
 | تن يح هيله ثرطعملا عرفو دريصو تاروكؤملا يورانملا فتاروكملا ف جدانل

 نيحاولكر ابصابوأة يدهزلا )و فالارابتعاج ى اجلا نوكي نإ ) امحال: لذ وضم
 يعم ةبس ماعلا عجن مإ14يوقوام علصفمساللو| هصومصكتاروكذم ا
 ١ وشيال اذ (هقملا نالوي يموئ) افلا اسخياشم مجد ل (ةواويل اصمم ال)
 '”قطورئساو ماكر ال موب نحيي ام عب هلوقو (زمدس يْجْوموخللاب قلعتي اه
 هس اتلإوإ كوالإ نإ إياسإو ءلع/ؤ سللعو | قايس قاعتم ل ة سس اثم ار ومالا

 رالاادعامامإفذ هوعولا هده ىف ينوي اوس وأ بوحول] يعم ةثناشلا وأ
 وهدوء امرطو ولع ثهدون| نايس تزروكذ م ضجح رم هج هجوالف ال
 دببكةداعإنلماذاو رماه ايونحلا لكون قلعتسام 0 اسنالوويو 8 امويعل

 ولا واب تركك وب و|ميلعن اع امويجةرومالا لاف اضم ا قاطلل ب
 بقابلا نع هيل) نوكيإ مولي الف وبحالاماو ل يف هلانؤم هو ةلراشموم
 -لاهالا يس إعم قبور ل (هعدصب لهناقدس وهو ت اروكومارعهناب

 ”عح|ءا.بعغتل) لس اياهنوكدلاح هقول ةقلاخيا الذب ةسقتلم
 ةفدوءالصلا بوصوك عب عا ابترال(هقلعتم ق يلعن يال يصتنلا ع ْمْفصو
 بلصلا تب ومىسوسلا الإ تئب قاس او يعكلا خلد ءلصلاز اوموانإلا

 هد (لطل) ثويشو ىيب| دب لشم لكمال ضع دزرالا كودو يب عانتماو بصاعال تبيح

 -هنل|اىبرئن الوفاه هلوقو ةالمل) يدا اهداف وُح اه اهب يللا نع

 كي ع »ايم هوو مهب ءاوملاب[ع ل روكؤمرزعايعر بلا ةداصاب ينل يمن سف
 هههجارخا دعوا ي | سوير اهيلان (ئشل هاكر وهيك اكذعكلا ىو



 دياصل|ريملاربكذتو ةيردصمامو نييووكلاو سفخالا لوفوهاي اع يعم املا هابأ
 ةوصو|ايلمو هببشتلا اعف احلا لجز وحيد لحف املأ ةظمالعداروك ذاب اهل ب وانب ةالصلل
 "تعا وكي َوهب هبل او بشلل نينريازتلاو موتا وام ملل اعاومو لاو
 سس (بءاباهي نلئاص هيل  اهايا خسنرابسعاباهنول ل حإسو هيلع دن اليمون السوعد كا
 هماهيوكلاعم سلا ندالإ تننل نابع ءاجالاو م وصيلعمسااييوبلااهايا ني ْضتسلا
 ب١ ىسةخالا دنع نامزلا فوك هذإ توى| تح هلوقو كل تب دومووم

 بفعيلصل| تنبل ناق) اامذ الخدع لوخدم يف ةِسْدلاب قلكس اهم ةرىلوا ىأ
 تبل اكوا اماو نيالا نبال هالو. يل اقللمم بالا تبلوشالف بلصلا ئ باك
 لتصركؤلل ىلعلا تيد فضد نع لصف ام هعس(ََيو از نيأاكس صاعسالا
 قص مسولاىا دضعد وس اشم يرملا ايعزرالإ سانيو نيسالا ظح
 لاير كلاءابصابراوتم اي نلت اقع لذع ثم نيينشسلانوكل احا لاح
 سلك نزقاعلل يصوم يا د دب ادب اههوكل احر لوف معو اكتيباحاي ووك
 ضم مزال لول كا نالو معلا انمولا هومر باهل لو دونم قونلا لمه دعما
 لاعلدبهنا ئينضمباعتحو) وبا سإنالفياهتعجب راوو ف غلاي فابلاعسلجلأ ف
 فاعَسم ضيا ارايبلا اعمل كاكا هيوبملاق نايبدسو لوغمك اول عاقلا نم
 ربوقتلا | علوىهن) بول قدادإر وقد بول اصمم حئيمل قيوتسا ف وون
 امك انهن يرجرت ايلا جول |كءاوو موهامصدبباضباقت دي ئ خابت
 تال]اهئابنإ يا هر (ويإرلإ نإ يصنس |والوص اك اسصر وكما عانسالاك أ«
 قحؤىإ نشب اهقسالا يعهنايبؤى اهلا ما ايامذغوياملَصامياهتوُسل
 اههلوصقمكاموعب أي !در قءافتنالان اج: رصولو اهلطمد هو يإ. لش هنع
 فاشعن,؟كووهرلا لوصا ضروكولا لديعفنلا ]ب اهمقوم تلك

 دسم لاى تسإل| ةضسلو هلوخل حالا لي اعووط لوفي لع واهجاسباو دعاوعلا لشمال كن (ووركذ اما لوصصلا نمو لا هومرك د بول ناقه
 ل ةلاجال ءقذل] قيود يا(« هلوغل ليلولا بل جير مساكل 'ؤمم
 هلارا تحمل صمت لاجل ئ بطلاب نالوتسالا نوكدناباهفاجأ بح
 | تنوطراهمالف ماهعتإ ةداف) تيحؤم ضداعتنا ردع وكَتاعةِضِْكْلا للاكل
 (ماللرديفع] تي!( لببصفت تيحئملل ةربرعلل كلت مةيلاجالا ةلدالا
 بوصول مدل انلوو عوضوموحوؤلإ مالى متل هدارفا ا ههديونموم ئه

 ديرب[ وجو هالرملا او مد وو ىبس(موئينب 6 اج]فيرطوهىذلا |
 قلطمإب هدأن ءفاةمل (جالا قرعلا هَعَهلاصِط ا هلو مب هنرابع وماكرملا
 عقار يهم,لثمو قباَسلا اهوّسالدقعلا قرط ريصلا عموم نوكيف ملا
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 ثحرما] ةياصْفْملا د ةيلاجالاج اوخال ةروثؤملا هسا دعما لولد

 ئاضم ا فر اياهق عم ا لوو ير يملا نوكي ناز حبت ةيلكلاب نكمل ظدأةوكراليل
 ميِلسمْعنا] ةلدالإ صواهيعوضوم تاي زيي ]نواس ىرحاجوأ (هياي 0 ٍ

 طرا ةيغيكلا )مسالا ةداوإ ثيحزم (صو اعد د. ع لب(قلطمال (ىاسممن شيحم

 اكو َفتى م هلوقب اهبدا) لسالإ ةدفيكن يب غن فات اوت اصطملا فالغ
 ويش ااعزسانلاو ( جلا اعيذيبم اكسل + يعو قلطملا اعرف او ماعلا اع
 رابع رغم ءامالو ماا ناك وانه راي دل دارا كاب قايسو
 مالفار جس اجو ةيلكوعاوقا/ن ) هرفمك )روكزم اد دصو ةبلولا و عاوقلاكنع

 ةنضنلار اوفس يا يار اعل  هيحرماتلا م دقن عارف نصرر دقتلاوةئعاسلل اج

 ةيفيلدعاوف ور ئئلاو هبا ئىاسللعاهي لارسال ضلوا لوفقرك ايي
 ف ةبفرللان ددردذ[ز وو ةضيكلا مات كايبل عنهم ا دع اوهلإ يا لالرتسالا
 ةنفضتكا دعاوقلا يا درر لا تاقصذا مك ا اعدرد الثاهل ةديهك] دعاوقلا
 اهب ه فدرتن نوكيالقاهل صوتي مذ | عمري | مفعل ) لوصإ موعود ن (يبا

 ىلإ ادي لالرتسالا# فيكو (هي لالوتسالا ةضيكل ضيغدهناب غلا مزعج اهل
 لات نفوترو ملل اهيمولتستو ريل | وهو اهي ل نسبي نصطوؤيياث افرض

 ميلا ايةل الدهب ل ار تسالا ةرورككةيعفل داك ةبحالا موعو ل لسسئمِاع
 ارغلإ لالوسسحالا هبل ةمي همم (هيأ دان هئال قت ويدوم الاهي لوين ع
 هنما حف لوصالاو سمي ءرنعم (هزوكش بع ئماهي|ةازاذ اوديؤيالو مر شنف
 هل وصال( يس يل الدسسالا ةمضيكرابعال الدال ذأ ويل مووازمةموهيتم

 /كلمدإ | ب ! ملا ةدوصدم نوكيا ) ري طوال نمي ديرما ظووشو أبت

 تيلي |ريواس (لمقس) اغا معا نول نكعمئاععمالإ قمل عيرعالٍ نك

 نبيها اعواد اطسااةطيارخ نع خهب لا كلوصالا#
 اثنا «نهوهرتلا ونعضوعإ | او اظل 1 ىالمنكل نيا تافص] سسك ل الدسم الا (يلع

 /دقكاماعرهئجأتافصواهيلالرّسسالا ةيفيتولاجالال يبس اعمقنلا كلموجَهل
 كا ظفللا| دهب ياهّمؤلإ لومار رسل عونل)يإ ىلا نه ةثالثلائوئأسب
 ينال ررم ادور (عّشسال صلو يو هيلع ورشا مولعه رش موحئذلا عقلاً

 يهين اع ءلاوسس] ردد كاك اقلصالاموهعمر ابتعاب يد سلا لاقروكؤكا

 فصقيامنانمل هلع يعل همويضصرابتعاب عب فاز اتفنلأ لوُضاَيأل
 فلاح هرمق مج ندعوا تاذلال ديصملا نايل بامإ هن الاهل :

/ 

١ 

 ا

 ظ هملول امالي
 ميلصْعَلاءيمر مل اغا ؤ نييهيجولا ليعاهيلص عيل ةيلامجالاب هويّصت م وعل علو ليعمل

 . | ”ايظلا تيبوقب ضراعتلاوةشيحلا كلن م ةيئظ لول تمراعناغاو عنوكئاغا |



 يلصالهمرهعمراسعأب مدكلب بلا |راحش] نوكأ و عر) (بلاد | خيال وقف لايت
 الاب عويضلا مرجدلب (وانعمرابعابالنكأ ملفعتلااهي دصقي هنالك[ أف
 فر (عشال|نوكترق نطرلا هركذ ءىساب بط اخي نب ىداد ىسوفنل ا ضجب نأ
 بّقلهناب ب ايو ل هجفإو لضملا نإ ف اءايمالا مومدك|ر ابتعال نللإ ضحن
 | بقل اوين يتم ههجنراغذ ناو يهجولا ويحل اهب عسسل تولت ةهيج هذه نم
 مالانالا هي َص بمللا نارومشكاوركذ اه رنكلا لوانسيوز ادمذوإ دمي عشب(
 فتاقواسكالالخ) وب قامكالةيرابتعإ ذوكتنإز اوج ةيميِقعَء ىسفلاهذه ذو
 جاك اصقتوإ كة فسم ةاحسمؤامتار هت مسالا ضعبل قفتي فو ميعج
 هنااإب عضولا لاه خر صب ل )ب هلب يلو هيلعوسالا مذ قاللعإ ى خش رد امو
 همْدل لوصاظمل عا لئلا إ]ؤهذوك حدد ساب وين هنم مهغي ناكاوالصا
 هلق تبحر ءاوتلاب اهلل عمن وضعلا لوق فدسلا حوصددو رم زأوهو الع
 رض هنماعلا د | ةددعتماد | ئإ لو(نتي لكم ممل ٍلوص] [ عكئ | ىسائحالامالع) م
 نعطملل ]ذهل من لاهي الو (عامول حسد |ناواصخش درب ماقامو مغ دبؤد
 يئذأءل ىسنجوساا] غلا ف دهيعام اي هرم ]اصلا ع هواعجيو اضالأ هانعم
 لصالا دا ٍقأيساكسيلا جحا اغامهععج لاق ظئدلا اذهان جبحلاكو هوقو
 ..| دهعامإي هلوفوى هنا يجو داود اهّيجالا لوانتنالفمليلدهاريوعل) لا فينعاانأ
 قش ئاذإ كرل) ناوهةغللا لها دنع فرامتلل نإ م مجبل اق اممانعم ضل
 .«قباوصلادابوخيلا قهلوفضرنعإو ىهن] (ةعامجم لعن حلل( لقشلا
 مضعد هدروةغللل منو وهعلماعمارمّدلالا ءوهعمرعؤمللإ ف لقنلا ذأ فوحلا
 يعمؤمويلإلوفنمناءرهاظوبوتكملا مسه ضخلا نب اكل ذ] عولتل] يفاع
 لعجُت بايك ةءانايكلا 0( ثيحوي| دبل لوصو بلص هبريصا#ب اتللأ
 ةغللاف|قنلا ده ضان فورزا زعهرسا كرحف لع بتكللاعا
 دهام علاق قيكفةغذلا#لقنلا ليو لمرسيل هيدوضامنلل لاعيالوخلل]

 ءالإ و رهيجامىدرط اي ويد نعام كوكي نإ غني من |هانعم لوسائل ةخدلا
 نكعاليوجلاو يزومنإ مد رويام وفني لقوفملا لوصإ عئالديسل) لومسو |
 دايبداهويوكدوجولاٍفاهوازجإ سن لا ةيعالل كاباوعرسمعالعمفجق |

 ٠ | فدرشلاانخملاةاعيريا فراج لوو صئلاو شخجلانالو ا جالا كلل
 1 قائئالبت (يلخلابصاصضال (رمَيحامبو تتنك م ناو ىبعم اراذج فيوعنلا 1 هَسِهِباسك امره اهزارب سد نكمددومولا فة زيهم ا هنازجا نايينلمت
 سمن اعل وك رمل كل سن عصا 31 نوع امولعم ْش كَل ج!ناوزعاوتلاِعلا هن ليبأب هتيليربجو قلوة ضقتءانعجيتن)

 2 د تدم د د ف تيفي ا -ِ



 مسا نأ قبس اهلل عوجالو علا قى دب مطعم ةعئانم تعئدن اكلمما) اهيل

 دعاوقلاب ىلإ لور مان[ ىسم بص/دل نبال عج ذهل ناعس ثالث ءانأب قلل يعل
 لاكوةيلمعتتلا الور وعيعرفلا ةيعشلا ماهحالاطابنتساو اهب [صوتي يلا
 لسمافئادسم يهل ءكلااوإ قباطعا مزابتل اهتعا | هلابدال) نا اتئنلأ وما
 يفاض|صمونإب اكو )ملي هثدلمل)هذهه شل لوف يفر مها 06ش] دعاوقلا
 لوصاقهدحإول )ب رار ءاوذلا هرنهرضعمالو و عاوقلا لمدن الثلا هدهرضال
 د اعلاعس اوصف لوسص] ن 'وككالددقتملا لوص) نم هزمت اف يوسالا لاق دنت

 ب ملاقعابل اوم كوفلي إو شلاضج كلبا ب
 تدوم هن انه مس بتنا رامال ارك وكل نأ هن وؤجدناف دعاونفلا كلت

 شرات بانك وأ مهتخدف هيل ل وصإ باو و هبل اماووشكلا وربه
 وعل اف هبلعوة صويا اطعإ ايامّؤلال هرابتعاب ةصرضجم ا ظافلالا هنا باودال

 داو هقئلا لوص/ل باسم هولا ة صدم ناععإ ايفلادلإ ة صوري ائافلالاواه

 اسير نما روح الاد هاو نك اهحجإ زف باودالا لئن ددض لداسملا لل اوفا
 يف دبالق ب اويالإ كلك ن الولرم وولد ص ذأ يام ا كل هايل عفطعاموءالبلا
 لوصا ب اوي] و عم ووبرقلافئيفوطل|حإ ية كاسم ا نم باوبالإ ايامي جهيم
 لكل مامّس) ت|رابعيو | ظ (ئل | مفنلا لوصإ باوباوريوّمتلاوإ,)[ل| م(وإ هففلا

 قياسلا شوهد نم عاج لوصالا ئمرسبل | بيلخت باويدل|ىيولعلإ اس و كؤو

 لي اسك اوهؤ ايام عكف داضداوعاو هعداوت مسام هّمْمل) لوصا باويابداناوإ
 هرهال اهنا نس اخهمَمل| لوصاية ايما هذا ت )روك لاوحاى عّمّتحابلا ةييلجلإ

 ىيعرم هيت اعتاروثولإ ضجه يرمم ارهاق ضر( دب سالا هيا تادف
 كراهلا مدام لاوحالا ىعئحابل| ناسك اهدإوب كار عم :/وهلاوها نمو شذا
 اونو (علحدياليدوصمروماهيافةكيقع د اسلإ ع ْيقم نكي تاو حاهسم

 يقياودر ذهو ص اذلاو ماعلاو يؤلاو وقول مالاوبب دكتااو قيدض
 يي)م وعي رجتداروكؤم ال بواد ماعلاو نم خل يوإهبلعوداجلا نت يي / اغلا
 صاخ] يو امل ةبسانم ا ةرشنركوو ديئعخ اوي ؤللتل | امهكررعاعمالإلا نإ
 قد ماعلا فائايط| و عسس) نكد مل ناوايع و ينس اصوعع قلطغا فة فص ثم ماعنإو
 ياام نيب صاخب ا نا اهم عوسملا ل ؤؤم حوخح) هنيدي هن الولاص سم د يشمل

- 



 زا

 رضا و قلطم اركذ ثيحدحاو ثعمؤو رجلى بس ارو ياعسل ماعل] م ويعلم
 ْ ييملإو | يحن اىصاخلا ماعلا: جوس ف وسلا ث بعدد عاولا لاك هرعو اخ ارك واننأ
 لفامإ ياناسو ةلباغموهيزلإظلإو لوف بقع لو املاو ئيسلإ ضمد قولا
 01 ويس علا ا 4

 لعمد

 انو فلاتكإو ادت سجل بث نافن( حارب لليد هنم بكي غلاتي يذلا ظفللا

 "© خخ ماكل ىشفد اور نيمسالاد اليف نافل يعتلي ةط ول مازجال نم فاو
 ب [وظفلب وسد انسالا نالادبإ هعمل ماعلا نولب ل نإ موليزلا راجل ؟ ”:مالولا ىشنوهةثالثلا عوج يإ دانمسالا عم ناوسالاؤوضرلا هب حص# م الهلا م ؟: كاوجتوكسلا نسحب ث حب يوخال اد نيلي ) يرحب دوه ىلا د انسالا نأ ايعدأنب
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 9 أ + ةوججوه ثيحرم ع يئاوهنل امك كاز ابتعال ابار نعئ نليانلمامؤعةر ابعال



 وجاه ماوأ ا اهو ىرحو لسشما:ادالس لو داضلا من دعو برنصويملعاقلا
 ثيياو لمملا نمالك نعم مالكلا] ماسٌم فر يفعد هشست ] مصل |لهوالمسسز يأ
 7 الذ يا عجارلا مقيوامات ف سشسملا, يمت أدعن ماوهدوج م ةروململ

 توتو 1 ويم دعلازم»لود مقرب ول د]ماليبلا/ اجمال ةعود يل)

 ول عضوالو ظولب لذ ] جىانلا يهل دوعو/2هلو ص حالْو لة عمروصون اف
 نمهرهمل يرفإ تاظومل لن اق ىرتبمل عليبرتلا سئلرمك|ىبتئلفتل
 ليف هنوكل اذنكا م رجلا واعر م ف لس مر ع [عيفوماك«وبج تل | نكن وت الوقعملا
 نو مرسبلالو هع م افخالار (نعس لعئلاب قطملا رع هر (ن يسال >وموم ا ظ وعلم

 نيوسا ل م بوم هئ|اولاق ثبعم (و يئيضعلا رعمرعئرافيهبوويلع ساره ةطاقلا
 مالكهدرمي قو متلومالا ل كار وكنا ضعبلا للكل ةيبضقو نال نماولو فن لو

 شعبلأ زدني وما مللقلا قس بيلا كعايلاضس الجل انه وكيت
 فالِج يمر اخؤروص هل ناب فوفبو هب دتجد نإ لمجيفم (ةنم )وعود قم

 تيوتل) د ودب م]هلإ ىَم حب هءرعقفالذ] ل معو ةيلفعالا هلةروصال |ونسما |
 اقاروص كو  اكرسم الهوي كة ويورحوساو)لوالا بوقالاقعلوضي) ان

 دزادونةحاسلا عويد انم اؤمعواوئلإواتايدانمإ ظافلالإ يااوئلإ فل
 ةدعن لوكفم او لعاف وه«نقم إعمل نعباتل|ونلا فوز عةر ابعم الغلا
 لمشما |دهز ىدان) وإ[ىيزو عدإ دبزايوكيموعل | كاكناوظومكملاو ظالارظن
 /دعل ةيمالثلاة دياولإ ظاتموه يزاد انسالاو ع اهنيذلل] لعافلاو ىغفلا اع

 تا ايو رم لإ نكاو م دقتالصعإ هحشو يدوب ذ طمدلا فاه دوجدو اهضزورظ
 ةهنعالكم :تباناه هن باث دل وو هلعافوم لعفلا نم وقم اونهؤالملا

 هيلعوركذاعزيلان م بك ب وذوث| الأب ماوي صفو لكمدنز ماق له ناوي
 فلاي ناد ووسالاو فري واعئلاادعام م دقت امرك كبعماَشهنب | يه عج
 ةلةائلإو تمقدي ل ماك ن اوكا وجا و رسل ةاهيحدصإ نانيوصدلوئيّيلص قم
 ل مو اه اق د يز نكون نيبساول شه ح (ةددزل هدلاب فلحاوكهباوعو سقلا
 للصافا_عادب /ىلعاوكامسإ ةودرإ غد مو نا فاديا( تيلعوك هس ]نال
 مسلاتبامافاوه عمو مساوإر يوس) نم هفالئثإ يار ذ] نم هب تحرص اس ول (و م

 | كيس ائمال) نوكمالونإ عون بما حل نبا يون مفجر ابعو نعني ار موه كلا
 دانسالاب مكامن امالملاد) طسوتما يشاوحؤديساركذ نلأ يه ساوؤ عدوا
 اهارعامواجل يم يرعاموز ناث لام اهوطقف وسلا وديلا د سن رقه يذلا
 يو ين)اهل ضر اعماله قّسحزعراطم الحلا ف ترك دل] تابيبنلملا نم
 | هيه طرا بارخ' اماو عار لليمالك م سفلا باوج-ديسلا يإُهَل ومرل ىساوح



 توارث قرصلا نال هدصيوازجلالا ىلا زل نم بكل يح اوه مالكلا | وك | و ثحب
 وقت لم اتلإبرك درأر يظي | ب فطن يبول[ سلابال(«هسب يلا ة سل اباقلقمأغا
 قد ًادهزلمل ال هبونيوالصإبطاخلا برنعرتم دود اف كئبرص شيوعا
 يكينا ةبلكلابوقاول|ُي هلولدمواغنا عمو قرص د وصولا لامع ملا ن أكواد
 امون وعضو مساوإ ئيرسايفالا مالا يا دقي لو بح ىلل نب  لقرلذ قفارمو
 | ووِسَحلاوه ماج ويل رئس) فا نيل والكل بلتيدؤ هن نم هيلع درو
 اولا الاو جيو ةقدقحنييعسا ئم اوم كاب ونع بيج دق هوبا مولد دوك ة لحد
 قباسلادبسلالوق نعموها ذهو ارم اههعوقو ثيحدم دم ا [حو م هللا فطيف
 حبلا بهفامرا ةرأسإ قضدقلا صاماعةرول) لوم تداحارجم يرجامدانائيلكامإ
 ' 0 [طففاوياوههيطرنلا ةلجلا فم الهلا نا قائاتقملا يلوئاروكولا عشا م ومسح عم
 | كل الوالإ ع يشسرمءاوونذد / دبسلاٍم الحي م رض رمو هئعر هاي ضأشلاو
 | | ههه تعا يدشبما المسا نال يوكل اوه | لاقو مضحي هيلع ثم
 000 اوفا

 ماسقالا(فيّس ايلا برقا هئالرسالا لعدم عا اعد ايل عاماد كود | عن بلطأي
 اماوةروكذم ا ماسفال) يع نعومالا مال نومك راضماووعنملاعسس| عرخالاو
 يعر اش هايم | فن امه هلافصا خي نصمرتي ن (ةلطط اووكرمالا هبدارل مج لا
 لمد وظؤللارظنرب لاف ملاسد[ ميو ويعوإوضولاداع عإ باطن (ايئلادلا لا
 يسعنلاوهئرل) ببطلان اعانهرمالا لج سيال فو ضولابلدياماعانهل)رلا
 1 امال هلدارل ناف مزاداوهو طلو هام ماسقإ نم هنوكي ىي[و ظفلب ىسيلوهذإ
 وهيوشنلا الكلاب »اراون لمحو ()ثامس ماعلا هنم فلانا م[ افهلوف ةنيوقلأ
 مالها ظفل مايل ءقاطيذيف اللا ت او صام منعربعم ا سقنلاب ع (ة)| عك

 يرحلو عمارجلا عجور اتخاوؤاسللا ير اوبك ةقيسحت )وم يرعسالال اجو
 هيما ةلزئسم الاقو نيئتمحا نع يزاولامامالإءاقتو امس ليْسمهن

 ومالا ضعف ]|ئوايبسلا ف الع ونللقاسمنلا نود اسلي هَميَمحن]
 كتر لاك رم ىالئحبو ف اسؤنللا نعالونصوتجنال ياس للا ينكتب اغاهنال

 تويلويمالا مش رىلا وو ععفلاو مسالا ل ءالخلا ةيبرعلا ل ه] م ضال كنب
 رابكسالاوربلاو ىهلادومالا مالحلا ماسقا|ولاققرخل ع يضت مهعزعاعرمالكا
 تودوسلاء مست يذاإوهدويلوصال] وسم يذلا ذإ خيالك هنمرد ايم[ ناقل
 هئالوونعن وعن يزل) نال ل مغللا ماعدا وهذه ولاء سنجل 0| ٌهىسالو
 نوجد مالا عت اقوطحم ا عيب 0 اقيازلو فرياؤزعنلاو مسالا ل سفن يذلا
 هلعاذنودوعملاوهرمال رس نا عرنعو هايل مالكم هعمل ناوهو ثك
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 ةحباسلاب باجيذازكعومالل ا وهو بلر موهام اسكن وثب فيلخ بارمال دم وه
 ْ وضو خل عصرمالا نادوومالا اير شم مالكي ارمي دو يرمي او يعم اوما يل هلوثي
 نودلز ار هوبيت هبس يبو يونعملا يعمل ام لاب زول نأبزرمال يعل مَسملامالكلا
 ظ هون مو نال هلو: سس دالاوصوْكوإ ل هدإكتباموهوظل نت موه يذل |ربهصلا
 ظ اىأ/و قايسماكت١!درعم ا ضراوحنماهخاز ( وفة ّصحإلامالكل اهلا يصب وح

 ا رمال لعتن الة ف سدد وئعر عبو كونلا طاعوضولاب لإ >الدروصم مالخوأ

 ْ هلخيين مالوعو بند كرتتالوعور حن انوكيزلاو هصووقنلو لوناوعك لون
 | وهف س | نيس او ديزي يود: هام لح هع ايس و بكا هفرلا
 ' نمروهزلا ف يش ءروملوصع ل طاعلادلاماليلايإءا ينس ال رابكتسا لاي ]|

 ا ...|وهاهلو مش اهعوقو الو نئشسلا نيب ة بس ءوقووروصلا كلت تاك اك هلوصحوه ثيم |“
 ا امه رصئماذاذ : مت ل عزك ذ شيدحلا بطب خور يت وهل اوههالاو قيدصتلا

 هلا يفت لوصحتسشا لعملة صوصح كلو ورب انلإ ف مهعشاو يي عتلا لوصح
 م1 سفاغاو يلا قيفونومقواصإم كيل جاوي ديسلالاقاكعقعلا | ذه
 منقتاماعمالكلا ماستا مول صيعيل ىوكؤلا تطل سفن هورس عذاعم مدام
 [ الا نعوب ملاعةروص لوصح ل طال دم الفون اق دب ين ماق ا هوكي هبلعوينتلا
 هباوجي لاه د د نماقوامابقلالاحاكنإ جن هباوعي لا غن نهذلاٍ دمرعما
 انضم وعل سَحا لابو هلوقو يولي ماسلا موحلب مايتلا هلاحنكي لانا ال
 بلط م |[ سةشو الواوا في يما لو وجر علا نو قملاددابشالا بلاط اف ماهيئتسالاو
 صدع مينو اطول اواي م دقت جتنا

2 

 دكووئمي (قالاإ تبلاجرلاو قم هلوقوت نائلاو د وعب بابشا تبوك لوالاق |
 لومعللمْيَملا يأوهود ولما رؤس عه ضاموإونؤووطالام بل سس يلا سف

 نعازاربدلعهطلاىعيا:دللبو ماد شذ[ خس لبي ىلا يح السا عمتأ .
 يكب ةدارلاة شح ادب بقوانو توميدفقلا كا اذهل و ياونلاورماعالا
 مس نإ الأرملة صام مع عمن هبصاسو صول توه ضقنلا عافدنا
 ياا[ هسرا جرتلاو لادم ا نكس[ تسبب ئيهلا ن [ يعور ةوعاو ةهجذم

 قمح وتو هونت تك و هشلا لو يمحو ما|ةبصامت] كف نلممم هل 11 5 نري ل
 لّونو بت سمسا ل علل /ةياة نيو هلوصجةوضوال وش باقتر|يرغلاوالفا
 هلك باقتراف امش الادب بم ا ب افئرا وطلاق افُسالا وطلاب اقترالاو

 ظ ظ هققاونوابلط يملا لعك لف طلائع ىب) ن] وي هن معاسن) توك لك لعل وع

 .هل و معبكيري ناماو شيلا بلعلال يم نجلاو وصوم يف ورش انكبلوف
 افا ءلتحا(رلحلا نإ حإ عموم يو ذو >وعب بابشن | تبوك صحا نايم يعو أ



 لابتالابلطلادئلار يمك بطل يملا نإ لاف ؤممومقمامرفتسالاوادنلاو يتلا
 يونا ىكذلل بطلا همولب عساس ةلاحح اهلحجؤم مومو رهتلا بللقل ماهيتتسنالاو
 هجو) ,وكملا بلطل) س فس هايإ جرسفت ى الم ونهنأكخلا[نراغاومانعم
 عضولاب لاد مالكي) نضرعو مرقتاكم العلا ماسق مونوكيصيلرتن اهوهرلتبب
 نيملاياممقلااجل !:مالكو ستان نشعلو ننال ذك نيلوئفرب بط اج
 .لاتيالاكتسفل باوجمنأبم اهل )د حاعمالكلا فضلا هداك لهؤال هلا دوك

 تاباووسقن|قلجن اب فورا تجب وبال بولا يكونا يال غيبسفلاةلدلا
 باوجز | دببسل نع مرتو يتهلا ةرحاولا ةرجلاكسقلا ةبرغب ابراصا جلو يشك

 . | ممملا لوطرك :مومتاذ) اواو طشلا عوج مالكلا نى حلل ناو جازن الد مالكيمتلا)
 ير مالكؤفاوُيهروجلا عو) ىاضم نزع ع سفل) ب )وج هب دبع ن ال مِكسَمو
 هدوتلال بشع ومو يف(:)اةيوالكظق فاومو باوي ا ومسقل عا جعوجيعب درإناواوالا
 'ابلانى غلب لا ناو هيلع سقمو وب عسةم نود قتسبال ّسلاو ناحل لوقوع
 ميسقتةصجاموولّوام ناعم مد مسَعَسو لوفي عملا ةداعإوحوام تقناف يا
 ةعيرالا وماز)نممرّمدام يل | وست اعوصتق)نممنم نإ ىلإ |ةراشالا تلقرعلو

 كك ذاعلدي دحاومسفئويهل )ناو تزروكؤلهدهإ مر ههاسمإ هبلعترب هنو
 ماكل فويطوصال سكى رفاوؤ عملا وسال مالا ةيبرعتا لها ميش ل مناجوملا لوف
 ا لوتاذهورا.بتيسالاوربخلا,يولاهومالامالعل|ماسناولافشوخ ا عنفنم ضرع
 طلو احو ماسقالا هزهاييفرئااماسُ .رباو هاف دو ماتم ضّيعاوامركلا
 ينَلإةودازاىددعت ىهتاةجيدالا ماسالا يف مالكلانيلوالا محي دلااهّيدابزب
 لوقو اًرولاق ياو نم ذهو ديزل ماسالا كلترضج ف تو رسلاو يولاو
 واننا علي تا(ويضتلانايلاة راش |ه يف و وّمظ الجو ومحال يارخا حجي نمو
 يلا ةرابتعاو مّن يدل هجوللرياعمو جو نمعم او ماسالا. خر دمددو ماسالا لخا د

 هن افانهاميلاهماسقن| فال لولد مر (بّعابمرّمتام و ماسفنإ ئالؤل ذو موقنام
 يبعلابئ اال ي|وسفنب هلوقب قلعتم هوي فوإهعوضوم يف ايمالإءلاهتسار بتعاب
 قعم اوي بسمو ماللادديرإ ذمار دهسالا رطاعر كول ف هب اكشاموهو يوعللا
 «اضتخيلنارطيا تاجرعك] ضراوعوم ا عالز جم او همم 1 كاف قبسام اجيوغلل|
 يب علول ناك لخذ (ةي|ءاهّسم ا عيلكلاة قديتحل ا صيخقتلا لوقف لوطلا لاق
 لا ءودج اوم اكالطا [سول تلقسك, اوجرمم | فوادتيل ]عكس |ظفلل لوقا
 ىع[رصالاوحاملالاضعَس ملم اذه ٍودوصف معمم فيرغدن 4 لومد
 قوت ابك, [عةْفَِِس لا قالط| يدهوسلال|ةراش اهيمفىيئنإ ومما قف ةقمبقتلا
 نولي ظلك يملا ةدعاقت وب نكي فعول عضول) ناروخذ د جنى تلا



 ”ا» ةاز وجو اوهيضجرعد ْي ناين مولعموهوةعالإهبلعصُم اك (مزيوهاوب فصعبال ظ

 يهقلوصمل يعم ىاكئاولصال| عدو (:ةلعافلا عم كاكنةنبتد اق كفوعللاتلا |

 1 ويسر اوم الدلل نييعصو ها 50

 ةلجلابوتابلوللو تفتش اول ىفالاةماعو بوسنلاو وخصم او رجل اوال يقل
 يكن اوحفولْسو ني(: لإ قتابكوملاب مداف ين ةكيملاب عك اجدكلالد نوكئاملك
 ينعم اا عانةلل | ىزيطإ اايو| نعم ا سفن اك (يلاو همس ل لكى لطي دقن ها دّصعل]

 اللاايما عل اوشن از ( :(ييادهقيّج م !ةالطإ ءوولسلإ يفلاق اكلزاج هيف هلاوتساو
 ةمزالل] منعم اوزيؤلل| نيبام عما اعلإة رابع عاشو يوملا عكس نعم طعاظفمل]
 م همدخ | |! يدا صاوخلااطخ مما وعل (طخاع لعد اطخالاناج وكي ةرهاظلا
 امبالا اك يوكل لانج ريناد اسُمإئماهي اوجدز ابو
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 ىّشلا وحول ماو يعم يعفلصالينيعو ةديقدلاذامهفرمه المسا اممالكلاب

 ةتبئشاوافتبانلإ لكلا يلا لفنهتس))؛|ىشلا تقمحىم لوغعمعمو|تضاكا
 نعت لوطم | يركز ككهيمسالا ىلإ هدِفصولا مؤ ةنلل اه اتلاوزيمال (هو اهم
 يئعموو فعن لارا[ ءهطبسبو نيهيجولااعثين اتللاتلا نار انفك بحاص

 م العاتلإ لعد هتبعصولاعرو هئيمس]نافافصون امام ىحن ل (يتسالا ٌهِلُعَل

 هلص) عي رف يلا ةزيكة الجراب عل ةرثككةمالع جر ىفةم العوسج ةيعرفلل
 هضدامئيهسالا لة يم سول) نمار لل لمه انلاو امهم ا لوف و ييونسالا لاقو
 لبيت يوهلوقتانلب هّنُيوم ءوهركؤم نهب قوْمَدْن اخ لع ىلإ عع بى اكذ |ليعفلانالعإ

 ىو تلوم ورك ا وبو يوسي لوهعم ا نعمب كاكئوذيركو عومي ع اوماو ولع

 0 ادا ببومس)ذ)امواةءزم تسبو لت ءارماو يت ل جد تررم
 كثب الئوسيطملا ةيهيبلا) يو كِطْنلإ و يلاهن هوك ف وصولا نودب [يمماول أ

 : ائشسنإي تلمماهر) انيبانالةيصسالا يلا ةمسسولان مةقيقملالاقشال هلمحاغأ
 ءاَتلإ[ يك بال فنلاب م العزالاهيو عه نادارلإ نوكيا وجو هلاعسات عجم ل ووتلاب
 لَمنلابم:رعالل نوكت كازو ميو( عجوة قمح يبسالإو صدم ايم صولا نيدوفرعمل
 ,اتل/ سعف بس صولا ىلا ة يمسالانمؤفتلا مي تك مد انتك)ايلإن [مضعب هانم
 يا اههعِصاصَى بحس لك الد (وُةْفصِب ىِسِلر ر صه انج كال دو يوه نة انشمإ
 :لاقمنموهيةداراوعلااعلفللاف الطاوهو عمور لإ «سسال| لاعب قب ايفل
 تلاد بلط هيعمل عونمولا يالا لاهتسا زعم 6/ق بقتل يوان نودبسلا
 هينرعب يعل ى | ءوضوم اع ىّساالارعتسا نوكيال يولد يمدنم هند!ر ]ودلع

 | انه قاتلا ذل] لباهنابعا ةييمخشلا تاعوصوم ا هل بَ عمَيحلاِداب نم ذهلتمو

 ٠ أعساهسفيتو اس) اقفل كلم هفجحلاق اك ةييسالا لة يئسولا نيفنلل تلا نو

 لعالا



 يعئارمو عونموماب هيداولهناهياذلافموعنلاركذ ةبرقدوافيلاوضولاركذ نمدد بتل هن
 وعلل |هعوصومدارلاو أظل قالضوهو نافيرشسلا و يوعللا وع عيلم هلونمو يذلا
 ًالئخا ىلَسحقلارومال فيرد داوم ةيئي كا دسو ن اذ يوعلل, عومومهن| ثيحنم
 الثمؤبجعافخللاله] هعصوامفيوعسإ(م سؤ مالا برق اكتارابتعالاوتافاشالا
 يسلب عندو عش و موزع وعنوان السام
 هنإ ثيعزسيرئلل| هعوسوم يي عسسم نال قيوم لكي ةولهتسجزاجابالو
 ايان اوالو] هب وكوم هو اًكاو»دوعد عم قداصضيع وعلل ووصول هنا/يوعلل] عوض و

 يعز (عتسالإ قي فبوق )ا عمهناعموله ينعم لهتسال | كتشملا( ولع ديد
 نعل وةنلاوهاهة يعم رانك هدام | باجيو نويل نعزا ها ع مهعوصوم
 جوفع يالا (نل| فيوتسلا لافي ذلو د ساولاب وصوم د يقَساماو يو ماشلا
 هكثاف يرسل اصاتعمةبسانملاعولا ف عداشلا, عسر الم ةالصلا فل نع

 كوغللادعومومءنإ ثيحئم هباعتبيالا|يوعلاا عونمومايلاعتسالاي قب تاج
 كيلا: مل] ةبسائلاعدلا يعم فو (شلارإ عسل د ةالصلا طل هيملخ دب وبدت

 ظلاون ورشا نش ءاماعزا عمن عع ف خر بتعاروهيونعللا هعوصومن) ثيحئمإب
 عصي وطني دلو مي ييوناَه شل وه بطاتتلا الطصإ ير بفئمدبالهل اق مهيملاك نم
 حلاها تدق قاد وتتحمل نا (وام
 انعلالطصإ و عم الطص) فول عوام يل سس )ىؤلإزا اع باتت ءزلطصأ ف
 اعضواعرعاعولاةوكل ازاهنوكتاهراقاعولا يو رشلا فوعنبط (ه|(عيلكسسا ذا ةزلسلاك
 ةصر لو اهالإو ىاكرالل تعض و( شل م الطصإ ف اهيل شل الطص| هل ف
 (هيلتسسا)ك] اماعمل جن لع ئىنن) خللا يعاو) ءالطصإ ياعرلل ئونموماهي زوم
 وعلا هلو وصول هنإ يح ما عضل فعمل ةسكيانملاعدلا فورت ةرعجبماخملا
 بال! نب )نارا: ةوهتلقامويويامدسلاوضعلا اح تاو ع ؤابتعابو
 لمحه ] لاو لاقامدضعلاهروزق لو وسو ينل تسل | مدل (هيابَةعسَحل فرع
 لو عضو ببس نس اوراق ملا ةةيجيسلا عع يظمل نإ اهدحأ نيهرجف
 |ئكيعل ةخللاواو شلاوضوي فلكس ظفدلا|ذهداقيامو يمت ةليؤلف هبسجيو
 تلو ببسلا يما علا عشسالاب ملحم يداه دصإونمو ببصبمل لهسبي]
 م عدا ارو ىيلول اة قالا علا يلظغللا |ركسا كوَجْقاكلاوسساللةلص
 يلعوضولاواوج|ندار]ة يم زفو هيماهل (عسس | لفي يعم اق ىهالإ هبجبؤملإ) فهاع
 يلاو باقل الطصا يفانلوؤيعار ورسسم ا يملا لال باّمحال هالول يذل | هرهال
 لاتمهالصلا,ضمسراللل لوول وصو هوه ئيحىمانلوت ع |ةشسيفلاديورابعإ

 فدصيدا عطرا وامان يمئلااهانحمةبسانملاعدلاي عباشلاهيوتسالا



 اعدللاهعضواذإ نوتتولا دلي ودا يس اماقالواول عضو ىس يل عّسمظملاهيااهيلبعأ
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 ُهفاسال امالو(علطمال اس كالوالدإ ن وليالوصو بسجن ]عسسل وكر فلسا ْ

 هلا ثيحئمهلو نووي لهتساامف سل ديقدو اسال دلا نزيل دس ]

 هان اهميفد يف الواولذعوض موماهي | ثيم ئم هواها عنسإ!وبطامغلمالطصا يرسم

 نشل لبر ىلإ ةافنكأاب عرصم» قير كإواتحنال «طولهلوفاهر علو نم اومن هي
 نعل اها قرا انكم ناله نيفيا أبت ]و» (لقامر يو مرال مو

 كوغلل| وصوم نا يحن مب كلل لايكسالإ نيكولا ام نوكيالون] هموم ّنأَف
 ل

 موب عميس

 ولاة يلوا ٍزكيانلةرفجل ثم تازاجصاهر وستايل ةلوقنلل العال كحل ونموه
 | عووئ وبنو |عتسإز يصر العاا هذهانمدلاحبهتتلاويوابسجمواةمل ول
 فاضدا ءاتسإ قاناكوتشسز اد ما املادة مل كأن ماكل ثيرهالا وصدئوهمزالواهل

 هجاذتمحا هبرعسباماعئبب دونهم ]نامل او ةَقيَمَحلاءارإءلعلوو عودي ل يعي مالعالإ

 بفيومسالهر و ويزول ماما اكييكواضيبل)عوبص يدمالاوب مرماج وينال هس موفيالاو

 ةاِعَسسماهيالو ئخلل | عضاووضود تسيل اهيا قش حن وتااد هلو طن ماهم اجرت
 لوالإام| فيعصو الكل! دهو هَقالع ريض ناهس ماهيالإز(وبالوا ضال (هيعونموم ريغ

 تب هزم عانعؤ اذ ىاراعاهئالكف ز(ث))اماو ةويمالعإ تعضودق بماذا

 المل جخرموقلوعتم يل ستايلات رجلا فلا دفوقلوقن ماهي دالعالةاصو
 ةعدزرل] ةلكسما |قهعنم مققدروو تلائن)ام |و ةصاخْهيفوعهة ردو نإ حسي نكا

 الجرم ناكئإ هلو فدو لعيو !تائلابز هل هّيدل خوي زامفجدإلةلسملا يدعون
 ندم اكايمهرلو نمكة فالعل ةذكاو راوج سيل هنوك لاكش زا قزلم طلال وفنصو
 سيلوةفالمل/لاوزهمعممالطإعستمالإز اه« ايولهثال/نكةةكوبل| م وعضو و | وع

 طا: لقاسباوصلا ل مِقَسسِلةفالعل لقش ملءزوكريتواضييإا يارعم ليلك( كك
 ديقنوأر انابعب يسيالاك فج سالو ل عتسولوعيضوامو عب التفدلا لاعتسالا دب

 كيدي نيد بات[ از هيشم ممل اذهخ كوكا طلغم) عضوام رع ف[هسااموضولا
 ام ناعم يلظ)اكةسنقج يلوم ويموامرج قف لهسساوقانهيها جفا ظلت أو

 "ودمت كنا هن فعشلا علا |ةبسانل اعدل ف عماش عمسا)ذأةالصلإ ظولكمل

 عاهمدل ع رن يوه امر حور ع هب موصرإ هيل اطملل ل عمال! ددضد جر خ هنا تودوقت
 ىيعش] مما عهد ل هدد عروصونال | عسا و وضوامر يلب حايل ىسلخإ لكن هيمو



 تسع ىو :لقمووشم ف ءوشيكم عمل[ عيلان اول ل يق كا فدي هدا دارمؤيدواج
 نادمهلعمفيرقدلاهقدصل هجم ِإ جهد لاعوضوموبوكن ع فيوتيلاب وي 6/4
 دقديراؤعمواب [ ميل( ب3 نافلماَيإفونمولاد ديالا ه جاوا نكمل كة ؤعب ع
 ديقبالامووضولا ديقدوتم ل عّسسز ام ماوح)و لبصقتلا يعني: لّو0د قو عكس
 عيولابير) كك قناف لماتيلد عوضوموعمن|(:لق نإ وشضولا ديقبإ نك و لايكسمال)

 ا تاط»نبر) نار مهتما نود عفشلابةعونموماهؤاذ ب دوسي ورخيصللو عيييملاو
 الا هعسلإلذ تلة جونلابعونمومهالزاجل ةحوعونلاو مضتسا نم علوسول
 :كةكزلاوراعلا ص قرجولك نم بلطي هباوجماو يوف لاهكشت) )ذه ] ةهدضعلا
 ا ةكك شمل نو ذل لكتايهل > ةدعاقتبومنب نكد جوتلاوضول اهب
 متلاكناب[ | لكم هل هنيعت ةطساوب هنم مقعد صوم عمإعو سمن علالدأ ييعنم
 لسوء مهلعلا هده مابه )ملول رمنم نيد وضل مو اه شام وتضم ابو ىلإ هوا
 وسلاوهصملاو و يياو يشم اكل شدا ذه فياقدار تلو ةئحلا باب طاذع
 لضل كد يذلا»ةرعاف وبث هوكي دفو ت ابلوملاو ثافشمم اول اعفالإة ماعد
 الن يعتم وعلا( ةدار) نعةعداملاٌةئيرملاد نعوم عمايعوسُمب ةلالرلل نيعم
 ةبيرملإةطساو تموينونأ عع لعد دواصوصنم ادله يعم الأ ذب قلعت

 ةلاجلا علاق طفلل| لاهتسس ]وج عضاولا نم تذب الح يسفنلاازهةطساوبا
 يلصصال| وعلا ةزو اجر اهم هلثمواهيل اك هير فلام ايق ريع ةمههق هع هشلال»تن اجل
 ئييعسلا( دناكاونسنفس نعماعةلال لل ظفلل| نيغد هب داربإةالطالا دنع وصول اك لأ
 حولابد|لاوهيونييعتلا اعةلادل]ة رعاقلإ يت ج/دبد] نييعملاب هنيبجد /يؤدلا حرفين!
 لبق ىنبلعونلإ نم لوالإ مسلا و يمخشلا ليس وهمس فدوتد يفوخلم لا
 باول وملئ ربط سما عم فول مذ |رتس اظعل يلامهئبتسلا ولمج لكم ف
 لدداصاحالطم) يبد | نم هلوقدبىل عندوازؤلا] ول نإ ايحو] هيل *هلوفملعأف
 هتدوااوهسُمْسِوعم ارو ءعةلالرلل هسسيعناباؤؤللا الب اطل ر سلب ةبط (ي|وعاججأ نأ
 لاهسسالايف قب لنا وان) مدت اكنيسعنلا يع ةلاولإ ةدعافلا ف هتمرداوإ نييعنملاب

 د1[ لكي و مللاءعوصوماعداوتسالا يوقد اوءي)م دقت ا يوملل] يأ + ونوم
 يقل ناب يونإلاهعوضوماجد سانا يفقس ولواوس م ؤم ا ناويبلل قةغللا له لعسسا)ذإ

 همم رنياةنملا فعيمازم/لهساك|ةالصلإ اظفلكي]؛ الصلاكيعرشلامعوصوم
 هبلاةراشال/ لمرة ماقم موفبامو| لستسلاب هيوم مَعَ )(عهالاو لاوفاليطو
 اقفل ةلكظوع ال يمَقرج عالصان ان يروم ةالصو رخال ةالص فا هل( ٌميسالاق
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 .٠ |اهياول عسر مك ل (عسسالاةودوْسولادصد جاوا جملاف جو عونصولاو يخل داوملا نأ

 | قتلك لاعهالا ثوشكو ضابكولاكؤياق لا موتك رغما ةقدقتلا موف

 ادص# نص تس ا كا ل ده 9 . >-



 ٌةقينوقروكذم اة صوصم ا ةشميلإ يف عرْشلالهارإ ونس يذلا اللا ظفلاو | نأ
 اعهلاوجو ىوذللا وعون وم ايلاهكتسسالا ف قسبو ناو هيلع فيرعسل)) نهيقدصل
 ةغيضيالر ئئاعدلاو صو هاوقءاشنص] اكريخباعدلا ف يول ٌعوسول | رصع كقئافومي
 نمورافغتس) مكارم ا كوة هر همن نم ةنالصلا| واذا ذه/ هويدرم دال ئ الريمي الرصح
 زعمدوحر اني زاوةصر هج ا ةثيمفلال, ئاعدلا وهدا ٌفاض|رمهل) تقاعد جوع
 وهو افلطماعرلاوضءضلاهانعم نان ممم عدورعزام ايي موأر افحَسسالاوةجرلاكرخإ
 اه/زاول نم إف ءلع هسا ايمونلا ف رئي لاصر بهن ذوعدي نإ عج اغنهقحي
 تعنمو ةالسل]ناز|ْؤ عاف هدارإرل) هيدا نمةالصل) ] )اخ متةجرلإ اعدل
 لون ذ فعلا »عصومي ٍةدو)اعحرانغسسالانال رض )و علئ الدى حؤاماوةجرلل
 عبرالام(وعلإ تا سمنلي ]دب :رالا تا ذل ماعلا فعلا له] عساك! خب اول | طفل

 اوف عيرااحوشم منول صوص (َسكلد ماوق عبرا ايشاويبلا وشب اطعم اور ل
 هعرضوم اع(يواب ناكضرالإاعبدت اهيوكم وير اتعان عيرالا تادف هولهتتساولالاو

 برصعلا يف ةيادلا لل (عسسإ) ذو هصد اماضوي.و لل يفد يئمالك يم ظوه ا« يوغللا
 وهوةصافهيرالاتاوذو) م ثهنإث يحكمو ييس))ذ)ال) از اه وكدا] ةغلل| ف
 اهيوصيكعبرال)تاوزل علل يوصوب مل ئملل) نإ ةدهونممل عوضوكوئعر تعال اذه
 سصنوهنو ضرالااعبوسبام د)روإ ئم هن ) ثيح م هيي[ يكسسد)!ذ)ال) ةَفدقعسلوكبالو
 ناك نعل كوبر تك هلامانهوب رالإ تاق عردنب لهو ىتهناًة خلهل عوضوملا

 تالهلوقورييعتلا لايام يدفف جامدنسول ناو رظنيدوبر اهي تشصاذااعداقع)
 نفتللْؤب بس اهذوواللابانهرعاماوهنم اهيميمهةدار !لواهيلجتلو نم أ عبدالا
 اذه رصل قيمر كذ امك غادلا ظ فلي |:ناذوماريياوج الر الل ابا مورد ذعلو
 ثاويحولا" ديو يونحللا ء -ونةوماهيلاهسالاؤ قرب ماناوهيلعضوعنلا
 ةيه اكإهلعوصولإ نليومظل ب ديامافايوداصلا الا موهمل)ي) ضرالا ع+ دب
 ثاكو ءارهال) ن(يبلا هب هنكلرضول ىاكدا الاب ةعشسك | لظفل امس اولذدا الإا)
 ريلعل د يوم اق( مضل) لمشي حار اعلا شالا لطم رفعرالإ اب ولانداول)
 هاش (ئمامبزيابو مباع ى عمم مونضام وم ةبطلكئامسسإ ويلاه لوف
 هالاوجو اعضراا عى هّملا ف! قبس د صواَعلطماقالعقيب ديول م سري كك

 يع جوخ مرالا مواهي] م اىهل رض اكاهيتع امو | عطر فام حجي دضعلاريعمبو
 تالاهريهظرو ضرال ابدسٌعسلان ود ]مريع رز جووخن »ولد نإ دعيبالو ( لأ

 يانا تاويل نم بد امهبارلاو سوم اقلا هر ابعو هءدهاشم رضوإ(ولعباوملا
 ةعغلغناوزإٍ روم امرامالارببُقت نمو ضاوم عبو تار ىضالاددبفيإم
 قلاعت هارت يل (ةمن اة عوبعوةكف لهل ناوي عداه وعدا ضرالا ف نلويعلكل



 تومطي ثيكف ولدوا ب دب ثيجح كوكي ناامإ نإويدلا ضرالإ ف ةبدءامو ماخنال روس
 ع: | يرسا مبا #لان اتيحل كمر. ىسفلا نيدهيلخريالامناويحلانمناددوا
 ١ اهيالرطا( يماني اهي ثيحرم ةباداهي اب فصوين |دعببلات |باوجلا لاَ هيف

 اهمصو قالا بق ب يبدلاباهمصوئاالااوهملا يف سسيريطلا ىو /امل ونش
 «نيهجو نم باوجلاذلاغ ضال فاميوكرةلارل]دسْصَتفةرئاولا(ملاقنإ | ناريطلاب
 ظ ال ختئاكتاواعسلا امنا رهظال انام( حا عسل ينام نودركملابضرال يفامرصن كوالا
 هر ةاصاسكناكا ياما ةد[دعشامارجلا| دهراذ ضممّمم نا ٍفائلاوظرضفانلثم
 ميا مقلاا.نعداهامظا همز نمال طصمةرعاذلا تا يعل راهلا نكات اناويغلا
 ةبارلإ دقو عملائها كهنمإلاحيايعا ناكنمركذبال ن سال) مفتر منو دا ناكئمركذب

 اهيفززهددا يذلا ضرالا ي ةيزد نماموجوهةروس يفاغس هلوفو ق نإ ضر ىف اهيوكم
 ٌةظفللاه له ؤبو بيسرلا نمدوئلم مساةيارل ]ذا كاومرمل مس] مبادل حاجتل لاق
 تدل برعل افرع بسحيوت)الةذاواناكاركخ عمدة ناويحللايقلطاو ثذناتلااهاع
 «تاناويملا ورب يئوخريديوخللا يصالا وصولا يل هزهيفطؤرلا|نقيدارلاعسرفلاب
 كلام وسد اكو اغسداورونلاة رولا هلوف ووزن بسمملا نيب هيلع ق فتم ذه
 ظ مكاسب الإ ومد قول كجونعمن اداوي لا نم |رشكن اع مام ئمغبادلكولض اه لاقل
 وهلوعيدارلاواارانل نمد وفولتيمجن يل اماورونلا نقف عرفه ث انوي تعا

 ليغللالاعششالا ديوب ع بط ويا ااا
 نتس) امزرط اهلا مديل عمالطصال| ديقدو كعب لو رضوا موهسؤ موفلم ايي
 !ذ] ةالصل| نملك ازوختو| باتا اوم يرغلا ده لغم امهم عوطصا امر نحف
 ةصرنلةديعلا ف يوغللا | وسساوايعشلاهانعمةبمانئريكاعدلافوراَشل|.لوتسا
 اميوكمو صغر اعاد ضل يوغلل إم تس 5| ةيلرل ا ظعل هريخكاعدل] عاملامْس ال
 فكس و ضوام هبي ديقيوراشعللا ذمه ىرئلاةبادلا ظفل عنموج ملفاويدان)ذ
 رثل/هعملاب ةقالعلا ةهجنملدوضولراشعابال اههدحإيءلوسسا)ذإ ةبط هل ءالطصايف
 ةياعملا يفالشم :الصلا ظفل هس اول ااثمعراشل) لإ ةبط (خم إد سقس ضعي دق
 هل هئال ورجح لوكا ةرابتعاةظللا ع الطص |ث يحمي وعلل يحل ةبس املا
 نعول ذاوموهونغللال ها عو رع ءلبةبطاخلا يي هيلعإطص| امؤلهتسي
 رالطصإ ودام ةرطا ل رالطصاب هربنا عسيفمفالخطلا نى بسوق وفير اند
 هن ونا اعوور ارت ءاباكتلاو الط صالا رد بع يا ل: دصتيا اباه حفرط اذمل
 هبلعط ماو فإعتسإهئ افاعمهباعموإه سيعمل هسا ذإ كريشلا هيلع»ريد
 طوف صا نعزفن اهةفَسحم ار ايتفلبب اجيذا اوتو رعز اجمدتاومة اكلم
 فاوجلا عج هيدردصمامالصالا زا بادو ولا وعلل ايميل عطس لما

 يأ
/ 



 عال طصالا ف ول(قّسذال) عصومي عجب هن ناكم مس)اماواهرينعيا ةلاح نمل اقتئالإ يأ
 نبهولابهن يدعد يل لاه ئلطإ ال تهم موهيم از عافلل وا لوعمهللاهبلاد زوج ظْفلِع)
 ىلا للص دقواصوصح يوما الط رد ابل اوهأثأ هم ايدقنلاعتسالا ف
 ةديتيبم |ةئا/رلل نوكباع رب يصلإ يرهسلاب دارا و]م اكل]هدرفل فرصتي هقالط) نع
 هسُفنِب هيلع ةلالدللنيعاموهومز فد ارد ابملإ نال ونعمل خ--ون دوم نءاهيا يف
 ”هنإ ث حو هئابب مرّتاكةدعاو فج ردبوإ هش عدل ئلل] فين أن نييعلإ 5 ناماوم
 ىوغللاهانعمزوُي هلوقدو يالطصالا» انعمز اه لابداومل ذر ودالث يوهملإزويلاب
 لفضل فارعومرغتملا يول ءانعل الط صالازايما نعمة بسانم لاو اشإ هنو
 لعمل ناوؤ] لا فدل بسس و ل (ئئنالا»فصتمو.زدؤيصال) هانعمو نعي لس ادق
 ان م دئاولا سول هس ملو وضوام لاهتتسالإ د يود حبى رمإ ىلا نعم نم وول مس ادم

 2الاظغل لايتساكاءزعلا ييسعلاد يدعلا د يؤول هيلا ونمولادبقجو يولسلا ي هيلا
 لاثما اره يمضعب عزانووئالعلامدعل دير وضو لا دصور عم سلهل (نو(ئسلإ يف

 اعسل| يفولهلاوسرال/ ف لغستلارابتعالد نسل والعصر الاوأصملإ تين ن| ا صاح
 (هعانبلاو (مّرطحالمزمدب /لد ىقلصال قزرعلا>رمصد جي نادد اي نإ نلعو ناوضأعو
 لاهتسألا) ذهبت ةقالعلا طحالت لاما «بصنوكبالاهسلا ف ضر الاظفل ل اهتس)> ميه
 ةنسانكيخجاعرلا يف راشلا ءلكسدا5) الئمالصل]لغلز(يي) ف لخدي تلقئاذامرأع
 ذاجيا ف ماللا تلق يوخللإ هعوصوم نعمب رعب ملهناومز ( هن (ف وعر شل ءغونصومل
 دافل يف لهنسإ !١1 كوسم ثدرعتلا] دهايع>رب لاذدال عتبات ] ذهف يوغللا
 ..>ثالر جيا دعيؤهلوغم عم هَعِسمصن فوم دارا وزع وعد |م قير قو هيئاعمو | هيئعم
 'مالن|هعوصوم هناؤبارملا نعم ا ارعاموه يذلا, ءونموم عمن يدقد يإ هيزوي
 توك ليو صوم كوع هبز خام وعمإووول| دفة فوعلمذ اصم دره عونموهول وف
 فدرقد يوازن مووم اريام )لاق مانذدل عوصوم كوع هدز وين لذا اه
 ظمللابدارب نايصبهناجهسمإلوإمل وضواهة ارو عةمام سرق عم ئينايبلا رايي

 ةعئالةبيوقلا نيد يفانت ناز هيضرلطمب د نلعيوتاو كنز اعمؤا هاهم
 فول نازاو ماعم هاهو هئقسّقحي افلا ل اهسإة ديمو ذاواءلوضوامتد ار ع
 ىبعوعم هن دارا زاوحؤانبالاذهو هرديو)لوأهلوُصوامّود ار) ىعّمعنامةِسرَقلإ
 هنَِضحْفْظفللا لاعتساويصمدعئاولوقب نإ ىءامُناببلإ ةد ادن مم لب نو
 ةيانللإ ميار اخ مهتم ايزذولتنإز هديل لجل دز وك ماعز
 لول] لاعأ مود هن دار اناوججمهل سه ضو امرزعف هلهكسم جدّيعفي انك
 وضل ةدارا | هند ار مدع نر عم هنوقجد دو (ئاوررصي سل لسيف يفاذائئتلإ
 اماوويولتلاف لاويهناملت عضو مدفعا يتسم اهتالودإنلل) جلول

 د بو



 سم

 يهنإلاكشاااهز (هيهالاو ةقيق ل وصوم اف تلونس ا نائ لوصالا ع الطسابةيادلل
 داب ء رولا يلمللافليقنافهزاهعوةفصحطذللااهنسإ ثبيفوولشلاف تبازع
 2اووبعوادارمءل عوسصوم ا نوكيودل عوصوم ا ةدار| قد (/|ةنبرفل ارو رشمز ايم اد
 يق انيالالهوو ار عوسيل هدحو هن |اعهنسرقب يف هدحو مرج كلا جمل اوهدل عوسوملإ انا
 هاد ك]ومبالونأب نمدن يلا لوق هدتعسسمُم علا نان ب (كيدقو ياذا ارم ت حك الخ ةنوك
 : 0 ءزاهلاةقيتجلاظفللاب
 .| فوكلاحنيفباسلانيفيوعسابنيئرعع] ضنعم ا ذم لوال نمل اي صز لل كدرغللا
 ' | نيروكذلل ئيينعلل م يلاثل) يعل يلعو هنلباقميي] ىبز لل لولا ملاكا
 لق اظل يرمز ىلاواوهناهئانمرخديلاقيوتلب اقم يف و هر ابتعاد ىةقيقعلل
 لكرحاىذل ومياه وبع ف هريظن مدفن هئالط) نرد الاوهام امييمالاوكتسا
 كرب خيطان | ة عاجل :رمارءاصاغالطص) ظفللا (ك لونا اعيي] هما لطم | عه
 لمح ائفدلالاهنسالا ديمو يف ةبطاهيا غهيلعهطصا يعم لويمن) يحن مالؤللا
 دحاوسسإ  طلغلاوي اءلاونسالا د يْفَسبو ليني لووضوامو هشام دقو
 ةشيلا دود َةنلا هياعرطصاامكةرداغم ديقدوةق فكس يل هناء اناجاملم
 | لبوضولاراسعابااهدحإ يش عسسإذإةل اهلل الطصإ نيم عضواملافحال
 ١ ةقالعلهصاؤلا[ل هسيو هماضعدوإهلامزا] فوك كاكجال عم انهتّوال عرابتعأم
 ٍلطصا موف هلوفؤفامموع كتل منامدجو مد قنا مرا ةكإ عائذسيطحبلاوإموؤللا

 دحإ يل هسا ذ) ليما هيلع دال ن )معن ءرعإطصاايباطم عملو ى|هبلع
 هيلع لطحن لا لي ؤلل)ىاة يلا ورغجإ م رهداص لل ذاع هس اسم هييبعم
 | قبيسي يا نادرا ذو ةبوغلام) عضاولا كإ(هَيئرابعاباحلطصإ مسالا ذه
 |هفّضحدواهلاونسارانعاد تاويل عتس | ىؤلإ وعم ارا ذلا يعلو
 تغوش ضعدهضرتعاو نيفونوامالطصادوماولا وحق لاق خلل الض]
 الواوعو رثخط غسول هن ابو همم يل ببسسالوضولا |علإ/قدرط فيشوتلا نا
 لمْتاممغلل|ل ها وصوب دايما ناب ايو يك اديدل ناك لل او (هيعضون ابهلونب
 اهعضون اوفي مازإو باعتمنالوصورضاولا نإ انما لوغلاايعهصيل صل( عضولا
 لهالعوضصوكا ةبس صب اليل اقدمرداوهجا4) ذإ اهيسنحاو عنصو ةريي نا خلل وضأو
 لعل فيلماءف مولامخ (َسا| خل يقف عيمولا قلق نم ةبسنلا كلن ةهصقدب لد ةغللا
 عسعالون)وم مرغل] عاهيلم)ئمو ةيبرعلا ةغللإ ف ةغللا لمردابتل]هقدعولؤال
 ةوصقك اوف برعلإ ءة/نادردابتلا اعز ل هجويد فو بعلا ةغل عال عراف لهو علل لج
 نول ناالإ, هيلا ايصاح مصل نوكتالا ذهايعو اهي هرب عشا نالامهاكحإ نايس هي
 ةيئرعلا ةلخإ>ةيبرعلاة غلل يع قياةحنولتوإ ةيبرعل) طانلالل ميضتلا



 2 هنوكل احس |طن يا!لسالاك ةيوئللا لاو لم ني[ ف هضامومكالد
 ببسب ير نأب كلدو هيعيوش امو سوف ملا نأ لل ةغللارهادن
 رام نالءل بق امئقدطاع عرشد)لهازقب ماع« اشلاروكئاوعفلا عددنا
 دو ورح يوم د

 رول عصب الد (ميعي وضل تابرعشل)وضو هنإ يل سب وهف مىلع هدداأيب

 00 اسس نوم وشال عادا هع
 تدزؤيي يكفل خللا و ضاوومو هيآواغلطم يفرقون كا كنم ء اوس ناومالأغ
 اهن يرابلل ماشا موههنماوهو تلا يس قداولا ناب باجيو ةيعرشملا وسأبد نه

 قارتنعالا ممم لوا ئحبابيو يف اتل[قشماارايتنفلد و كيلعمددا ل صدلوس
 هنن اياهيناَتنعواصقن عويالاذز وجمل الوقلا طيع بلع عماشلا قالطا نابهييلع

 قبس( واهصيعملاة صر أولا انبعلل علطلاةهيكئماعوضومينوكلائالنم
 وكلما وشلل عمضو نإ بسب )ان اب كلذو ءيو وعام وا ندغتة صوص ا ةديملاب
 فراعتملا فرعلاددا/ وأو هلا نسم ا وعلان نيعئيالاموهو مانعا !فرعل [اه|
 لاعهب|دظفلكي)ةبادل اكةروكو لا ةيجوعلا لاّصو هانعميل] س ايغلاب ]مزز وو

 ١ ب اثق يلوي لا وملابعيرالا تال ءاعل) فعلا لهارز ع َةعوصوماهنوك

 تشم ابل ووم هروريم لوف (ئادتبملا)هحئملاحامإ مخ هلوضوتبارلاةلظعل نإ ةلاهلاو

 ويزغاا واهتم يرارتعإفرطاماو كتعلا عضولاب ةعونوم ياذغلاهنوكلاحقبادلاوي|
 يملا ضلاحو |ةغلااوثدأ ذل ةعوضوميامجرشن موفنور )| عب دبا ممل هلوقوهو

 ةكضومي)(هلما عاجل ال هذهزغم مدقنز وكون )هوجو شفخالا لوفاعر انبهبذ

 لهب بدياملكلاهدارعي ويرعلاوضولادةعوصوملا ظاغلال) في ةغللا قلل

 لعافظفلكي]لغانلاكلل ةهيوخللا نمل ئعهلقأن نيعتياموهويرم ا ىرعلا

 تانوهدبساللهلوقولعنم نأمل سنع هلوفو ذورعم ا عسامل اعونمومهنوكل

 مدلل ة وع هنعردص نم ملل) وهو عزاذتلا وجو اضن إفورعم ادوعم قلعتي
 الد همس يرخالاو ماعل) فعلا لهإ هعصواماهئالطالادنع تبلغ ةيدرعلا نإ
 هله ئتولل ميسقتل | ل هوو بلاغلا فالخرمر مم ا مالكي ف اهيلع فرعلا قلطاو

 هيلعلطص)املوشلو ئه هل قاثا !فئرعتلا اه تاتمو شام ةثالثلا ماسقالا
 هيمسفب قءلاوهإ مو عراشلا سو ةمدلإ ل م) ئمويلعإطسا امبركل ةيطا نيام

 هدلاوهاهيعضاولب ءيدلطص يع ةغلل ارامل ايوا ةيوهنلا هلوهشونع لو

 'وغلا عر: عرفدو| لافي الاونلا) لهاا علم ثيج حالا مالا قوبل ياه
 ٠ةوعملا“و» عمايل او حدب عراشمل نع مدقناسّذاود ال لهه نال ةيحاالادص)اهيأب

 ..| ظفلكي|ذ ليصل ا؟ةيعرشلا انمو يطا ث يمس نا فعلا َةقلعتم هزه عضو
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 قبساماييوخللادهبو وصولا صاصتخلل دوغ هعيش اير القلاال كوالا ا
 لتخلا| نايبرفعلإبعل بد يونمول الوات هبو ولا ايمدوصق عنجن كيه ديبرتت |"

 فيوعد اعراصتّالا هيلع مرلي هنالهرثذامرع) ذهجرتجدتلب يمل نودةرابعلا يف
 دوجوي ف رتعي نمل ذل هصوالورفب)(هرنمل ل ماشلاف يرقدلا فعن عم ةدوعلل]
 كازفلا الإ ب م وجاك ةبوهلل|وخدوجوراك)ايفجوكملا ءابدار|نإ م هيونهدلا بح
 دسافوسقتلازهلافراللمانيلفونملالبقبامانبلا 0301 ال|رلاقام وعن عرش يف
 بسلا كابرر د عافدتا لا قببس (يوانرَس اد ولوتنانالز وجي الوصوموبعم هسفنيلا / يذلا سك ماهرنعوةبوغللالااهييسقتفرالطصالا ٍفةَفيمدلايل الكل نالاقلأطم |

 مهثوالعلا يذلإ(لعفة ريدا ظغلىالطإر (بتعابالهيعنم أور (بتعاداهربنيم ةبوعملا| يف
 لهل هانعلمعصاو نوكي نا اما عالطسالا قهقَس م ظغاهياعقلطيام إل صاحت
 ايلاف ملال ماتلإ مر عومستلير فنك ظمتاكملم اتذ لالخ عرسواّوعللا
 هفصو ثح زم ديبور ديوب يان وكي انا اما احالطص)ظفللا]ذههيلع لامعا
 ناولاف قالاهلوفب بسن )لوا هكا وجل انهر (ايملاب هاوماوإ هيلع مسالا ذه فالطإا
 ةفيوصوما ةرابعل ايفل ةد ابؤ بيب يإ غد ايزي سيئ لفل تم ةدايزلاب
 بيسيو | (يعظَملل ن اصُرن عموإ ب سبواهعمد| ويف ةدومعل اة يحلا وا ذاد)
 هان ع جوش ايزعتسالاطيملااومةهي(شللة تفالعيزاجم ةداحتسالاوؤراىتس | عموا
 الصمإز جس وي شلزرمعةقالعلا تءاهن اه يعويادسإ تيل نوف ؤ لس اكديمال
 | سنسر موش ا نااعدابة ديقمةراعتسالاو اف لطالاوهيخملا يل "الأ ن1
 اكدصلل زل اج ةراعنسالاىلزاماوثكو هيغل )) ذه نحقلط مي اف هسشسملا
 يسكر يبا مكسننا ينم الكاع. بس انه اوهو وبعدما قود هسكمملا لاوئسوهو
 الفز اج في فر اهكسنالانوقلطد نويدوصالاو مهمعب لاذئايبلاذعإ رزفاموعلدلاو
 ةبلعؤئلطا اليمازاجم ثدارذ| علا ف عنفذ اليكى يحالطسمال|نلاذيى علت
 نادم اواسئ احلة راعتسال/ | عجم هلّلسام نارم ا مالم ةديطقو يزن ةراحتسسالا
 ناٌوزلطإةراعتسالل نكت ضعبلا ئعلوقنما لهو م هيلعيو رضي! نئيداوصالاٍلطصم
 لم هلوؤ لاكش رالف ظلاوه اظل اجمادجبر) ناد ايزل اير باف ئييلوصالا دنع
 زا جيلكم ىااذاضلل قزع ليوههزوبلاقعممبدير) ناو يش هلثكسيل لاعت هلو
 ناار شن هلثمسيل عما وة رش از فايل اة ايامه ل فيا اى هيدزاجلا يايلاضدلوق
 أ ىنعلل وك لفمظفل نححؤو|ل نموه نعم يةلهتسم يا للم يعم رص ةازافألا
 لم ريكو لعمب قيليالا عيب اندول نوكيذايؤتتس ل شمل سمن نوليإلف فدل هرارغل اهر عسي نمل ثني وشن بود لكما لثم ين نعرابطلاافو ين هلثم لشم سيل
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 صخو ىف (ذلا يانا دبالةيهاما ماجي نيكراشتل نإ دمتم نييعتلاب هفلاذإ يف هونع
 بيلريلا م ل يوزابتسالإهبامريع كاوئشدالإ هب امن ّضال5]؛ددهتتو امةبوهزاتحل
 تسائلإينا للا بو مولا انمإ ثوره م زلتسم ا اس الإ م زل ببوهو (مةبوهيف
 اصياواهيدادز تع ناعم اذه فاكلإةداجز مدعم مؤلدفك اكن هل عطل ناهرملاب
 عنه لثم] دوج فن ياء بفن يشمل شك سيل كاهن هلوفوهو مالعل انهي مفك ايان دعتلا
 >(ل] م ذى الطد عماصوصغ,قيلباوهوهبرعمملا قالخر,مالكلاد (الةدئاز ىايل| نك, اولم
 قرهاط ك] ةميسالإ[ياهلمحإل لكم باسلاهلوفذإ ديالو اه وايذ تنيك هسنفد يف

 مدع الل ئميعم ئالاو هلق ةمزالم] حم ولعه حوتبو مسالا يع عب دوكبال ىيملا
 نالاهيل مدا ةيفوهاربرقتيعتب (نروكذمإر وزال هاو ةبدرلاب فداصةماجؤلا
 اير رك امواذهرعباة مولا ىدصنفنالا فيعمل اف لش نيراشم لئم عج ددوب

 لم عمو تال [ عصي أب لل كالاعإ م زالريع د ايزل موعود هس لاح امدزلو اجلا

 ىباوإ نادي ىشوت)زكرسبل ينعم هيو ةدئا كامل نوكلا ناز وينو ةفصلا ي|نيتيشت
 مهل يفق هتأد شم ئموارم اوذبالإ ف يواضيبلا ةمالهنا لاةازهلو ةفدصيبأ نش توصل

 ثاكهدسم د سووسس اهب نعيفن)و] هن (ؤدنع دقت يةغلابما دضوإعا ذكي عيال لأم

 هانيراذاملا نيجي رع ف طعبب] يملحلا كاز هيوكاجلالاةزمويلو | هنعمين
 انأؤ ةيانكلا تيري دراومالئل/ىالاسلويرؤناة فص هتفصك سو هنافص ثم لبو
 فيرعلاف هلشمإئ ا اسوتلزاك هل لم اذ شنان اةوعو قم (وتنال لهم لثم | لثم اذن
 1/4 نالامإ وهجبشتلاين يئةغلابمم هزاللا دبر او مورلك/قلطافولت (مدامدل نوكي الثا والإ

 7 نوي اين دحإ ركب ال سمرما سرور و ياعص هت3ى ال اجوب ثيرطن لم ول وسم

 ل الون يعتف هتوثنوم لد لئم(فتباوهو ضف انتل ولو اهل فكل فم يوُي ةقدم
 هير /نالاانو ياه هل لئم نول مزلئسميلاهن هلثم نون لسع (4 او لش ادانننا
 4و[ باجارقودّضعلا م الكئيعجولا سزهب ديسلا :روقانكه )ورمل وذ اعاليل» لمح

 هلالسرتف ورجلالئم ىايز ولا دلز_(ؤيلم هلائوكي نإ ةرروضلابهنممزلن لشاب نا
 وليل ق نافلة مم وورد يئن مزاللا هن كملي هئالشملا قنوئمل لممعن نم مليؤر م
 ”ال كافمولبالانلةزاثمالأ ة لم هئالب دكتل) ايضا( عمن اهلينابلا ت اذ وافتإ

 ب وجيم ددجج ل قون إل: ىخ و فنوايفاعت هيئنالي ياعم نع تل[ لثمن

 نوكي 0) لن نال ةداي زمر عويد قناع بيكتل)ا هه مو ويعمل لاقي (ج«لاوسلا اذه

 يوسرعلا رن امدحإ يرادلكم نا هتك) لوف ش,موهّمملا كل (كةفاضالا ةنسرقب هاوس ل ثم ولثم

 مرلشسي ناز اجل كعلخا ادوجو نالولثم لضم وهئاجل لم هلو حوولمث | الضب اوزتلا
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 /مهزلونميلثم ا زعوطاقلا قوالب صوصونرت>وجولامولعم باعد هسس) 0ع | لقعلاب ضح
 اشتر و يوسالاءاعدإ يذل! ص سم: علاوُيمب يجي )الإ ديسلا ماله يف قباسلا ضفانتلا
 هللا علا يمت نمؤد اه هلئا ل ثم توت ئمو املا نمل كال ضعبلاهاعدا يذلا
 وقاونا| ل شلا ةسهيفانيالدوجولاهرنهعيهلامحادا والو لماتيل ل اثمالأوباس
 ديران] ةدانك| ئح اهيعيجي ةعشدلا ليم نم مالكلا كاد ايحالا هيك هنلر مك ممم
 نه ذل مزاللا لا ونملقشنل ل شل ]لكم غتوه يدل | موؤلملا يفطررلإ اهتسراه
 ةبانلللز اقالط)اهوز(يىهمئالل] ىضن ف ظغعلا | لاوتس] (هف دبر ناذلثملا
 «؟وطيقللدوطمافلايبرفلا مم 6 ةيرفلا لمس دييلاعت ملوفلسم اصلا ناملاو
 دبعوشل) لاك رطيان طررجلا قاطنا اعار>اقيبوك هد ناكئاوةيرخلا ل ص) لاوس ممل
 عطقيرلء الافرع وفول ىحاكش ضرع كلوجريرمال انف ىزحلان/كل نارعاقلا
 مبحانمل لوفد نادر اذاهياص) هادو تبوخره ير فيوم ل حرلكنؤكي كازاوي كحل
  لالعتايإ,ماماهل ةواوزه) ىعميرقلا للا اوبتعمو (ظعتم هسنلو | ركزوا علو
 سفونو دو لولدل| مالها كه كاع نحو كر (دبئد | درنعو كرامتي قشتل ئم ضرالا لس
 ار ادعاهلهةيرقلاب دار تاز ىوهلوهو يدم تئيالهناب إو طشلل قياسا لوفي
 عابر يه. (عمرلدتسالادصقيرل ناو ب (يو.فردل ميال بدلع! كداوه ل
 مضت اذ وم هب الإو ةيرخلإ  ه)لاوصمتعم ا كاب عطف أذ ادمالكل صاف ةيالاب عملا وع
 ل اًدطماتيإُف لاّيعنل) هيئكبالاثملاو هب: نئامتن اكعيدع تاي ناقف اضم ا فزد
 ةدايزبوسون يا ز وجو وانه ءركذ موك يعنصوم ا ركذ نادجن ماوه ع حرق شسلا
 لهتسا| صويا عورصب صدد اساز ( ارح( 1 اييقرصي مي ناوا«رمئتددأة :
 يا ا..الا زاك نمر سماواهلها ل اوم ةيوغلا لاول ملا قف يف لش | لمين
 توكيد هعونصوم ف ظلل ناهتسال قياسلا عم انز (ه نيتيالإ شنوكم ال وال اعف
 ةاياببسيول عوني ااهباوعاوذت ةلكي عودتنا موعوخا عم اهيدزا لاا ةقيقح
 (هيلفر تذل ةرارعظوهار وكتم هينا ويس باوعالاوأ سيلتا اكسخزحو ألفا
 يبعوةيرَملا بضد راتغم ا فامايعوب هرئلاظعل ضال يفامايعةبرتلا] للساو يف
 عبد مو لاهله يلعامومه لوالاو قباسنإ عم اب ئينيإلا يز (ئ/ قمر الا
 ةَقفاوملوحفرللانبلاب برت ؛لوئبانصوركخاموهل و ةخيصب لن يدلل يأكلو
 ءافكوبل ياخدراق نحرك اهي مدقمم از ( يل | فيرقد ق دصىاده ]جب هريبكمل
 يلوالإ خردلا ف دوغم للانبلاب, | عتس | ناشل) ي)+ن اي[ ةيوضلا لاس اوملوقو ين
 فاعكإ ثودالاهلالاذ اص نم لايتسسال) هلل عوضوملإ ظفلل) يا لما لص فن
 لّتمئالط| يولمالذرطي )ملثم لّسم لإ ل نم كال ىَجل] ديمي الاه للا ل. يفن ف
 كاز |,وضوام لهّسسا|ةاوامطق نافل خم زيموهيعملا ث اببيجا]ز(يهيلعل مل |

 اهدح)



 ن)ذاعلتما لئمىلطا]ذ اجد قانياءاوتسصون وود اعةركذ امو انام ناكذالا فاهدحأ

 كجم ءرنملاوزال|زابع ضيا ىاكن | ذلا دير ]ولو تاذل 1 موهيمماوهلاثل | يدارمل الشمل
 ملعوصولاطظؤللإى ةزقلا لاوس ةيانإ يي عسس إىل اقيإ ثيح ملي لثمإ لئمافيأ
 يئعللبإز(جنوكيو هعوضوموعمبيرهد اطل زوجركم عيا )لاوس يق مهلا

 | نايتالادئع بين قامولصالل ناببوصا إذ (صقنلاو ةدابزلايدقتفا دع اعو قباسلا ١|
 هلاقامإيبئويلوصالاه لعام ءهووت دقملااؤهإي ناصقنا)وةدادئالفالإوةَعجَما

 تمرذاميإإ نقالغإو سف ٌمويساعزا ملا اوموع مال يلط لاذ لوطم) ساوعيؤوسلا
 ” لموعضوهةداوزمو لاهسن) بهز ماى شم شبا عمم كتيب حو ماسقالإ
 نوباوصالا يجن اديسلالسيالعئاهتعب ابين وكمو مهمالكو رش ماقم يف نيلوصالا

 ةرايؤلاز ايما عاود| نميفاثل| يغعتبس ل | لوفكونكا] زعدتسيا ريس ] رابع يف دركذ ام اع:
 حضولا ]لويد يئياله سو ليعلتسا)ذ(ق6داقاطا نمو ناكذاؤ يشن هلشكى يل هلوت
 لها لس | ىنحب اوريعل و ةيرتلا لكس اوولوهك وقتل | لطبياليذا] ثاسمتل اكل (6/)
 ديفبا/هجد ايملوفو ىيناروج دوس وبوهخبرحاإ هن داّتع ناسضقملا | ذهو ةيدركلإ
 يلولا لإ هيلع غسئك/نيكأتلا ديؤو هن( نانو الوش ن | ةرؤريمءل عوصوم ا هانعمهي)
 هنعضارعالاهجوامضوالملا لج كه مز وم ىباسلا ابك نعل قاوم هتالديسلاول ادام

 هقبضدلا يق ىعّمنالو :هايزالزإ كومقنلاوةدابزلا سرد اتل) فز ئمن ولوه)ةجنالإ

 ملثكوسيل عوج نزا اة[ طي ل نمل يفنيف شل لثمن جت لوقو ديس هلاقاماع
 عش فيراعت ضدي ضاوتعال) يف لومحملا لوف دكة قاوبو ةيرقل) ل كسا عوجتو

يل ايمال] هعونموس نع تن هنالازاج ناك( /ث اصفتنإو ةدابزلإدز اهلل كالزا جاو
 م

 ومو لم ل شمه دبؤي يد نيس يل لوقنإ/ وعملا يفامإلاق بابعالاو ىنعملا ئوح

 يتاح نك الثا سيلا يحل اذه عفن هئاإل| كد وع لادم نال |
 -رقاهتويص ذاكثزافنإو برغل )ظظغل نال يفوءلثكاظخل لوالإ ضزاجي) حج لوطلا

 >]دي ناالإ لاهشر) بيوقسلاب همست فذ يبيوقن فضح كاما عمضدو عل ق دص نا اجب
 نايا نم سيلوناعقنلاو ةدابزلاردابتاعابدوئعاديعب كاكمن(ذ مشل لا بيرق
 دحا ثزوغيلاو ةدمنإبب اب قامةياغهلوهنمرمهل دانس | ويرسل نال ى اد انسالا و
 الوتس طباع ظلكيا طب اغلا فن از |هياو لمار نم هوني دق اسوفدنيغرطلا
 كوعلل انه لوصول (ةلكوح((قلطهالة صر ا لعلام نأ. و هد ثم« زي أذ
 يغيقلاهانعمنعي]4::ةيقح عروكدكاود (ك| لإ ي)هبلإ ل مث ظنللا]ذهماف
 دج رطنه يوقف ى) قو رلوو ويصل ثيناتذ عل فلل( 5هلوُصواموعو
 يعماعانهءةيلإإ يبا ريئيملا شيئاثوسيالهاصميكزتومظفللاثيناث
 | ناينأ ةغلطقلل)اهلوصو ينلإ يإ قمح ٌةيهامرعي |ةيهام اكشيوم

 ناك
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 ةيلكلاهنهلصأ يراوقلإ راتلارباؤوووماوجما و جو هبربعاج مج ويلا ياض دالاس
 ةحاد او غَمِي يذلا كلو نييعفترم ئييدنفيطم ا ناجم ةخدلا طم (علإ لئغل نعي
 نمانلوفو ئل طم ريغ دوخنزموطملا هلوقةيبؤقو ىنارتسلا (بلطاوبئلرا صوب
 هيِنبالاكضرالا] رعامرب خمر ل( ىس هئملار (مّهمر وق شفامركو يزل ضالإ

 هو عزفنلاوطق ع منغ مطل نيل يحج كاش عرفتو عونك يا يس هلوغع
 ةحاولو اسر كقد) لول عفلاباضملا د وجورابع| م رع عداضم ابهويبعتو ةلاخأ
 هلووةيرو واش هيفر) م ناشالارعود اهو ورد اريجانه لمس لهدا وم وغم
 )ا صاصتخالاةرو يف عدانلل مس!دفج علا هيهوضقت ءاوف بم عب امك |ذعيمُي
 4 نا ووحيل املا مع انهةمب كل ئاو هوغو لوبلإ ذود طياخل ابوس يذلل ةنال
 لاه دهر د ابي الر اصيب هلوو فك لن لو قب قلعتدو رب (يعالا أذ ةبس (نم اهي
 فالطالإ د نموا, هئةنيويدرهظياهت ماعلا ةيعلإ يي (ثوع قالطالا دنعرملا
 يانيالوة رولا ةمالعر هابتلل نالافوعود اكل ةُقدفَِسَح بوكو ٍ قاروذالا
 لوضع صح يوعلزابججومه يوعلل)ومالازابنعاب هنالراجعهت) ىمرمم ]رفعم تك
 هنوكقانبائئلاب هلوق نكا تلق ناذ ةروكؤم | ُةِسِفل ارك خ لن ةاعر ليف هسئتلا
 لقنلا»ارا نال «غاقانل غال تلقردحم يروم اي ةقربخ ف )ءاسم) ثم لوطن ثالازاجك
 انكي اس وصور الطصال] ل رحإ لا يعم نعمل ةزو ايا ىلاطموهو يرحل

 ينعم اب لوفداوههَةِملامامصإ موه ىذا لوما و لوالا حلا ربه عمةبس انا
 ضيا انهجالطصالا يحلل لْمَملا جت. كلو يوغدلا نحل إد لوقسملا كودئالامصال)
 افران ناو كوش اوفي ىقن مهد ينو اق ىوهم دوخدافا هدأ
 ةرقحيلوالإ مالو لوقت لوالا حم | حتاق ناكئاو ل جير شفبس ان ئنل نكي
 ظ لجرلاوبومتمإ نمالكل عويروهلا مينتلاادهداطعاوهش هزات قالا يد
 في اما عوبم ءاووت يدلل )فان ماهل 2 سيلوزاج او قسما ل ياقمر
 يوخلل] يمل قنلإ تلكنافتاؤلاو عملا فد درابتللاو ةيتيدح انماسكالا
 4 '(يي)ماستم| غمج ودل فملا3 (ةةلخل د نمو يسصل) هزه (رؤكوم الا يلو رخالل لب (قع 5 1 مقاكنإ ميسا اضم عجب ابر هنادي ياسلا ضع اذه موا يمووجل الدأقم 0 | لئتسلابز لل فوكتلاو اسقالا ضحبب هصيصْخلدبوالقز ابكي دوسعتموئؤلا

 ةنالولا نصمت ةيرقلا لكساوىلاعت هلوضووتد) يئن لإ لد )لسن ايعضلالدل) نم . | لفنش هلثكى سل فاعلا وقنإ هلئمالإ هوه لك ايبو يوغنلاهاذعكقلطاذأ '
 سم لضخ شمام نايلل نم اذ خطب اغلاطملواهيلصوا ناوية يدر نوما
 لقول هعونموم نع ئؤلل] لمن لكزاجكاف ديول روصو ةرماظةروصإل قلة دارا وهل هيما ةدلزاىعرابجالا نمل فن ضقني كدب دارا دج فاهم قو
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 لقنلاوةر(عنساوإ ناصئنو|ةد الز ةيحاسم ءريعنملفنلا ديمي لفنلاب هلوقبدارإ هذاك

 نم وريعل لباقمهر ابتعالا ]لهيب لفنلابر |لاوماسقالا ضعبب صوصختر اتعال اذهل
 لونا نوكنال هكر( ىلإ ةجاحا) تلقناف:داهزومل هناء َمس] ماسالا يه
 لاما نامدوض ابتعاباز اه ونوكيانيال فةولقانلاءالطص |ر ابتعادوهامن | هُددِقَح
 يخل راببعاباز ايمدنوكيقائيالفرعلاد شعاب عراق هَئدَبحْطي اعلا نوكناف
 لقنلإ اع يل بترنايعرعمل اللا يشن يدجيالا نه تلق لاكش لفرعمأ مال
 ل يوكو ماعبتوت ري اماعالطصالا | نعمل ا ةايونعدلا عملا هب نير ز)ذل صدام | |ذهو

 ناجل زعننم ىاعت ءلوقل : (عنسآليزايلاتلماتيلقااجعالةقيقحاللا
 تائصسيعؤلا لوفسل) ةدإراب ظومسسلا لا هليم هضرك سقس نادنرب

 طفلوهوهيوسشم | طفلة بشلل ليمالراعتسا ٌملعملا نمجرقلا يد( نو دولا
 ف”ك اك سالانولتف دب هيرب ىفع) لصفل) ظفلر [عتسسمل|ةدارالا ظغلىم قس ٌةدرزالا
 (هيالكذ ةصيتودررصلأ [ىاهياي !,حرجد هضامْيأب َةيِعْسلمْعلا ثول صإر دصأل

 تاقتسش/او لاعمال احم ذاعس لاو ةيعستلابالا داو ةبراحبوودردعلل ف

 البوابة فنفحرس انجالاامساوناهؤوردصلا ٍقاهيايوحوجا,و اهيابوي ةيعَي
 مروتداماعة يل صاداوجي)ااعبمويلا تياوكة ّتخوو عوس ةرهسلل/مالعللا ف

 كريب ثلا اهبل دوا كلما
 ةهي/شك|ب يبست ق الطالا ناذصوو ةينجسلا هزوكللو جوملا نيو ع تل عجمان |

 ”زرصم | قعل ا يقلطب امارئكو ةهياشك] وتقالعفزاه ةراعتسالافةراعتسإ نسب |
 نائل[ خم نإ نايبوم رز ناين مدونه هما قب هبشلمس|لاعتساوه يتلا

 ف ولإ عمهبدارإن) ءسبنلا ا جوملا ايما ادّمل] لوفع صم ا مالك يبس (ن(|[وه

 لاعحملوض نوع ينعم نالا)ةراعتسال ايزاياورمللا لوملا,ر جون هلعجؤلاهش) الذ
 هما اعوب هم م) قالطإةطسا او ازاحصراصوا) ةراعتسالا سوسبإز اك ديرب

 رد ام اوه (كظمللاوصئزلاهاظل] نعم هبدارإنأ 2 ةراعسسإ يسب قالطالا| دهو
 ةاعتك[بيسازايمدبوب ىاعسرل و نالاغا نعم نال هش هيجل ف قايل نم
 تاكا ناله اعياد اعتسإويسةمب شالا هئولعىَرل اناا ظؤللاة ال

 وقتا بس انكاوها4ىرزصكا خل ارةز (عتسالا بيعبائلوف يور اعتسالا
 زكى تىسيلوةر اعتساريؤرلا ةيرتتاع توتيالةراعتسالا بببسإز ايموللاف

 مهلاولا يجو :زاهياو تل لوف لمنح راعتسالابزاجما ذه ةيمست يوعدرملا
 اثموبوحتْساصز اتعاب يملا اعر (عيسالاب بس ازاد بوكلا بين عحجيلاالا

 لاه ظفللا بجسر (كاطئودل|وؤملل ناكل هبد !رل) ناكنإوةراعتسال/و مح
 كيراوازوجلاممل نابعؤزاجلابدبد اول لاقيإذلودلوعمالويبئتتلاايونلل



 لمسنا الإو لماتيلفدلا ل اهشرالا ن اق ةسسالم اواةيعلضم اعمر (هتسالاب املا
 كرعل| ل مّسفظلا بسيد ئوحاسم ا هعواعوإو ةغاو)(ةرعزل عم رسام بلط ل ملا|

 روقتامإعفيلوإ لاعإوهال قرت اِق العم > افتعال نعل ناو داليا
 يا(لوّيلاب هيلعالولرماعدترالا(3 نوكلادمسلاعلا لود ردن نيسسا/ وهل ف
 فلعتيب بيرل ص بلاطلا نود يا هنوذ م هلووو عضولاب هيلع لإ دل ظ فللاب

 ملا

 ديريئلاو. سلاف اكاعدتسالا دقن انالنب ةرداغلإ مَنَمْل| باب هرجزكمالك
 بلاطانإ هيلع ضولالادويعظ لدا ةيعيعم ا تباوغلاو ةراشمالا6لئمل خد ناكن كرو كنك كوقلاللاعمللوإانؤلا اوب منال كتل اعدستسالا ناك ةعابالاو
 فرغ تلغذاق ءرخول م دوهلب اوما مس الئ هيلع كيو اعدتك و كاف ذك نم
 نوكدالد ول ذاور طز اهالى لكمال )قمنا يذل | ىسغن ع كوجولا
 هيلع قدصْنكر ين اي مداوعفلا هيدرطن ا نال عملا ريقي ارا كول اعدتسا
 فكلاو الإ ل ريل اعيتساد يؤلارحيؤ وتل الملا ل باقم ةئيوقب ماعلإ علا بك زمالإب المج ميامد]بلانادوغدين|ن لع تلكارإ لوقلابلعملااعدتسا
 لعمل ا موعملا كالا بضياذعلوزكذ (وودلضو مسيالمنكا مرقد ف[ تحن اكناو
 نكلا قتكخو مان ةوهوإ لعد هنمردصب ملوش عمي ل دالف لاف فالطإلا اع
 لعفللاعدّمسدالإ لعبور صرالورم)هئاذا د فك طب اعدتسالا يوب نللهنم
 ههعلا لولا لإ لعمجو فيوعمل) ثق لطي نإ بوقالإ لعل روكؤملا قعملاب
 ةكيصلابَّ ايس ايو هنعربعئاوهو هب قه امو هادا نعاومإيساميل طاشإ
 ةتمالاو يا دلور وكل عمئالو اع دتسالا جو يوازك عافئوكماعدتسال ل خيبو
 ةأبئس الب طمموه يذل) مهمل بلطايوضولاب لوتاهياقو اهيمتسال]  خيعب
 (ثسلعملر امن الاوووى ا ناكناؤ بسلاح وس اوحف ديس هروحأ#
 (زماعدتسال) و ميو و | اسساؤنل ا احوسسالا ف د يبس ةِسردتسمل ةوأ.نإ

 ايعال |



 ةلوعل :وهجديل| به ذامازه| عد اعدتسإل 15 يس ةيريعدتسم نماعالا

 ل3 ناهرعو عمارلا وج بحلص, يصد ريد كرعشالا هيلعىذل]و جوع ز موعد
 8 الاوهطَء بالاك ع دتسلا يول علاومالإ يسم يت طومشيإل ناو رمبإ او لرعسي
 يل بو ديول ليس عاعوتسالا نكت مل ناذرمك مالاظوها#ة لحب بلطلا وكنا
 هدا بوجولإ لبس اعرلو نجوم ثيعرصل مالكي ءهاإزث كيلا ذوجناب مؤهلا

 الدلو ديمدينووما وياج يهيلعو ئموومإ هنإ ل صدوبهيلعورم ا: سبل
 ةنسدلاق "مان سعل ي | بوهولاب رم( | دوعن نعر)زتعإوُسلا لووامإوديعلا

 سمانا اق هينا ةملع) يزال د اقم هعمل ان دار) نإ هن زلرلفت
 تو 10 | ةَعِسح لوقت ) بجاولا لب قظعلكفل ةجاحال جهنإ عم
 قلتم مزوكئإ هنباعدرو هيلا ل يس نوال |طرمالوسبل هن از قاوم
 2010 روه ر رص أنيق /ءرا) اى ٌةَعِسَصلِإَن لَه وبوكَنْزَم لحِيَو ٌءَخصل|

 6 [ييسالون|يع ديار مسا نادل اقل)نهّيلصكوم هيلع دوا وبيميالمث| هيدارإةلوأ
 511100 اسس نع نيب عساس

 حْداازهد]هبلع »روت هلاك بش |هلوجَو :! وي هن] عبي صك اب دارا ناك

 لوب لوفاوا هلم اميل ق هجروا يدلل د يبق وسييالو هعمل او لومهنوكغ
 (عوتس] سبيل وطه للا4لكغللارمالاوحعب وز نمئال لعلك وكف ايرمالا هلا دح
 ملعجل بسائم وه( يضل رمالادحعب دارإ ناومل (ّنجم | عجوعي الو ظفلب سيل
 ِْ تماطل )و9يرعسال تسيطر تدعم هو نال)ولوقلل اسنجاعدتسالا

 للون عم ونحو لدن فوقف حيو سند لالا عون هر غو وم اوييا عج ضو جيبعو
 فيك لولا يِرُثدو لوول بح دما )هميم رجورُمد هند احل //وكال) نال رال) يف

 لافيص فس عتيل مهين لملف اليلاو هلالضم لونلا ل عج

 يعئاولاب]رابتعاو ةوتلادولو لوقلاب هنو اوملإب هن ولو ةينالا هغْبملا لوملادوإرل]
 والاه دار قد ايقلاقردقإب معلا كج لاوبإلامومني دي 3 0

 كاب ةيربتلا ءا اك وضولابال هيلعلدباعمياةعيسملا كل كوع لولا ع ئسُمنل

 ثِصٍوصعل] هيلإب هذ الوعل موق ئيؤبم|لاميوإ يع

 غلا وادمايإلو ا: ماقلارمالاليجسمغنلا صد اوه مالكلا نوحشس الا لمح
 يدم وول تي !اورخاتم همها ٌْ

- 
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 ةثداحلا طكلاوةءارتلاو هب اتلكأ ريع وهورو دصلايف ظوفحم نسلال اد ورقم قماصم ايف
 ببسد نوانلاوها ا بيثبوتلا 0 خى اوي اوكف (عنم ةبئرمل انلالاو وول ئملافيامو
 هودع علمه بجيثورحلااعقلادلاجلإلا/ثداحمل ملتلاة ولالا ةدعاسموفي
 هاتخإ هولا مالولل ميلا اذهو ديسلا لاف قلدالا نيب امهظوم للا تودحفود
 رووا ةلكا د عاقل اةيوسنل ةيرهاظلام مدا ىلإ ب رفاهن] ةهبشالوناتوشسلا
 رمالار همز لومشملا سمار |ثبلا فعل فن لوصحلا يؤ ناههصالا سمشلا أد
 ساو سلا لاقولاففرمل دحم تلىشنسااامنيجب هلكت سا مل دعوخب
 ناوناوض هيلع اهسالاولاة م هذيحوهرنمدوقلاب لعمل )اعدت ساوهرمالا يز اولا
 ناكئاواعيتسالامجلادلا ظ ىلإ |لباعدتسالاهنسنِح سياف فاسلل )رمالل رمت 6
 )هن اخي هتاذب ماقلا طناوهومدقنلومالادرك لطيف (سنقمل|ومالل | دخ
 داحفعرملا فاععا لعل رلأ لاووال /كاخلزالا يف لوضالذ| وقل ابوعملا بلطوه ىو
 "| دإملافاذغللا اعش اعلا لم يف ىنسعسلا نكعورفب | يفالا هلا دح فلل 3 يرعب ى كنا
 هتغيصو قالا لوفد انيالوواعمتسالاجلادلا وتلا هنإلوقلاباعدتسالا نأ
 لس اللد خصر ض دانه ؤعو هب دارمل] نيبو لوملا لن وعبق هيدارم | ناللعف|
 ||ةفيصو يف ضورمالا سهره يزل | ل وضل[ ولا اعيتسالا ةغيصو ير
 - | قفوجئوددل ةعوصوماهنوكازابجالاهريدعارتالث يجاكلبمج يمي ةل دل
 الام زاتس) قاؤرابحا/اهقدّقحئ (ذ,ؤكل يلح ت بجو و امزاجارم) ذكر وماس تاو
 ىنعللةعوضوللةرارعلا يه ةخرصلا تن اهربل) فل اتا يمواناعمل :عونصوملا اق ولد
 ءانقلط) )| جملا هو عم ملل هرمالإ ناد مع رمل كسم اه ؤهويسنلاب ء (قلا
 .عيلالاق | عا ىوناهب ةرعشم ةرابعول تعم, لهرسفملابماقلإرمالان لامن ارم اذ
 موقدو يونسالا الق ىوناةشيبص كم رمالإ اعل ديامز اهي لومأت عضاوا بجو
 رطناورضاو برشا موكاو برضاونك ماللاد درت ] عر اضم ازؤعئمل) مد) اهم اقم
 ثودوعمإةدامد]رم نايا ةر(ّشالا رملة همت نا/ول صلو همو هصو جروتساو
 نسلعلاو يملا روسكل ةزملاو ويضم او ئيعلاو ةزهل|ر وسلم ا مسيو ةنبعم ةئييه
 نغ مفراصلاةَسرَملا لعد يجلاو الطالا دنع ةخسعلا يا قطو ف دربعت
 هية قيقملمرالبوعولا اع يا هيرعرتي ةسلافمو|تاقةيلاوي عنل | بلط
 ءانعماعر ماع]قالطالا هَعظمدل)وريمعلا اينمريع بدذلا نم»ريع فزاخي
 لوانت محلا مالك سال اذ الخمر عفو ماريا وج نعم دتفامؤب انيالاؤهوق مح

 بكوسالا 5 نحاكءناتل سم (ىبالرمي) مزاج نعل اعدتسالل ةعَِصِحمالا |
 مزاج يعيوإن اماما و(ةلطماعدشضالإ يفةقدق رمال ظ غل نإ (هادح] هولعد
 لاوتساةةصاخعبوجولا ق همس حو وم انعم ابل عم|ةغيص نة ياثلاو



 فيعئا ةفيصل/عساوّةيّمحلاعسس | ةساعلاو عز (ه]ء يل ]اعدتسالاينمالا طفل
 ةئيرئقلا عد لاو الطاعة غيبصلاو يزاول اهسسروكن ملا اعدتسال)
 اهدخو (هقالطابوجولا ايفل ماوه ةغيصئاق السلا اوم يفاهسساو وك
 هلوقن (عذلا طع هيد اصل|هلوق )دبي نإ بحاول! ناكمن | شل ايعدربد ةنيرقل | يع
 >بياعرملا ل وه ئفرإ ل كذن)هرحا نيرمال 02و بوجولاونعيلا ةكراسصلا
 ليلا ىل جمل ةعسملاال ي) هنمدارملا نإ[ كيال دلا ل دامالا عطقنمل أملسسمالا
 ومهالإة يصد رنوالاهلوف ةنوفب حاتم الْتْكزحابالاو بدلا همدارملا لال
 محابالاوإ بوزلا همة لل ايما يلدلا لام ي) ١ رمت لدي دهيلاو|ةحلبال اهدار او
 «بدشل ا/لئقلر ب ةغيصلا لاكمال م نحابالاوأ م ىنل] لع ئأ هيلعالتم
 بانل يإب اكل بوغتبينيزلاو ىلا ةملو نم جويرالهيمومدارإ ايج]يل لأ مأيمل
 ةناملبا ربه هيلع ناهس يل و (ةءاماو] ودام دبع [ناو] تكلمام
 ةغسمل) لابو هنعو اهدسإ ضي/ىضاشلاهلاقاكف زنحتلاب لاما ؛)د| عقر دش
 ياَهملوف ئمإوداطسماةهلوواهماهز هادا عيلولا مالو حأدال | لع ةلومجلا
 توفق فرع اعارهجانق مها ذاود اطصانمامالاث موا يلطحاد ]و
 ركذامنيعضولا ثداولاذ اكليل د ,هعاجاود السما |بوعمو دعوة ازكلا

 00 ع رطل 7
 نيئيالا هلع يورءاماعيهعاجلوفيذالطداقلو ا يلع جف هلوفهاضسق إم
 س ايقلاداب/ل شمل نأبدب ايد لارا ةاعمهلي)» نايسؤمدبالف بوجع نع اع
 دخلا نإ ناكلارم الا ةروكدملا للا لع مهعاجاد ل دّسي هنأف يعرج ىعرخات نميلا
 دارك] ن]ايعةلارلا ٌةيرقلا -وجو عم داص] معلا بلطع ةفراصلاةضرقلا ع
 ماعد جنا ىددفوز عقلا ب طع ئكراسملا ةئيرقلاتغّسن ]د5 جمنالبدنل|
 ثارتعالاوُم ديال واى ئدسال ف رسم ا هد رص( بدتل| الد عبومول ميعر جالمثا

 ةنيودوجف عم مروكئلاد رخل رسلابدئل عقلا بط ارث ذا ايع ممالك يويلع
 ةسرغلا نعد قلاو هلوقذ) الهو طوصأك بويل املج قانيالوالشم عادا
 مهيدعن يسع[ وأبدى ممالا هطعشمو |[ مد فالطالا ا يعووسُمنل ئطعئم
 لاهتسإ يعم ثلا اعل دياع اهيلرخا ض عج بيست اعو) و ضولاب الل سبام هع
 رضولاب يل ايليا عدرخلاهلووتسل ةيبوَعلا نعد بلا نم ع الطالا ن وكيع منو
 نانو ئلععلاة تلو د يل) فال اهريع كو هو ل (عسسالا عم هيلع ل ناعف
 تاجينانكموب وجولا اعيزولا و لاهتسالاومو) عولاب ةلالرلارابتعا عمو فد
 مْهَسِوَملا ئع ديلاورعل ا لوق نإ يعب انيميلع دوماغ)داررالا) وهن ادوتلا نع
 شائع موك وروكز لإ عم اد دعه <رمخالا طع نم و|رسغتلا نطلع



 2 . هودي وجم 7

 تكلم نيب نإ لص/كلودجو لمس خللا ل اتيوا حيو نم الإ فطع نموه لد 1و حج
 ونععا جملا دلاةنيرقلا ل عدرجتلا قالطالابدارم ا نا ايو ايده عي نماصوس خو امويع | رج بس حج 7 هيد

 مم |هليكيعلاءمبفزاطالا او خيالو ا ذريعوإةملب اد بدنت] بوجو كمي دك 22 د ىلا رمي زاطالانا عةيالورن دعو | ةماب اوإ بدند| ب وجو كم ياعم ارضا | لس ارو حج سو
 ةياصلاةنيرقلا نمد جلا نزاكدسرع>لعنلا بطرعيفراملاةنيرتلا عدلا |: 7و طع +

 ,مدلاامزسةبسنلانارميظف همرع ماو عم ا |ذهي قالطالا وماي[ حفلا بلطع 1
 رظشلاب وطقنمأ نسال نالغلوال اما لإ نعم ارمالا فدني وجم صرموصتلاو ص

 يفد مراغميرتلادارلانعيؤلإ للا ةنيرقلا د وجع دال فياتل ماو قال ال/د يق
 داسلعملا ل طوع هّيراصااًهْسرَقل) نعول | نوكر صد الرب د تلا انها يق الطالا
 رمالإ يايا نانو رك كلم انف بدنل|داوك) 6 مييقلادل [دنبوقل)> عبو عم
 لاف از هلعو هلوقور | يتلا تقي هناوجملا لباقمو مل لوق نم قايم ليل دب
 هوو نيلوالإ نيعضولل فهن ركل يرونم ضرما نال ءلوقوراركتلا ضتقيمف)
 نيِرداسْنِف ناكناو م[داكء ارش كحوحاو رهن ر صامل ئخاولاوهقثلاثنا ف
 هنأف تاموربل) منيل قفاوئاوصوامرلإر يئصلا عوجيمةغسسملا )مالك لاقنن
 يا ة الو ببسو )تيوب يو ءاو_ [.لاةخيصلا قرارك يقم الملا ضو
 صك رسام نالي يقلااعديلعإ لاف (ةزطمابنمر حل كو دخ ا لديإل
 1 و ادقمشن#ةدحاولا ةىملاب قمح هنروماملا
 لكل ةارعإ بيهفاىؤملئاب هبرومام ل يصتعدبجيويالذ |ًفعوْصةرل | نكأة ريل الو
 ١تالملرل)| ذهل صاح لومي هلا لك جالفاب عدا ام ةمز)) ةزرنلصالاو

 هدالوزنلاو|ةرمسيوئدسقت  عنم(علطمةيهام ا ل يمكيمالانرمعملا |
 ةلطم ةيهام[لسعكرسلومالابصقم ا ناعدب مهتاذإ عازتلا ل جوهر نإ
  اللاذهب موصملا هي لصيد دضعل|ي تيار ٌمطء اعد اصمق ركنإ رشم لو
 وع دقالصلا هياغاعومير ار كمد) عم رات دو قلطملاومال) نادلوص ا ل دس او
 دتلاةَقيقحكوايور ار نصالاذوسكإ) ةيالاح شت ءرزرهلل ةرائوؤدادظفحا وك
 اههدحا فوك شال مزلام نم لكي وْعسح ناكولذ]ةرلاواركتنا نيب كولا
 قلططاِعوُص و مناف ذا هان يونسال يدون لصالا ىالخا هوز اجي مئاطمف
 صخاااريععالاقالهل عضوا ويسو ل هكسسا دفق صاخب اطيل هتس م بلطل)
 فاوَسد| اذ افَةينصنل | نامكإءانابةعوضومظاغلالا نادوازاج ذوكيف

 ةللابور ا كتلاب ديقم ا ضرمالإ لاس اقهل عوصوم او مص ال| ناسك راذملا يأمّْزم
 ةوَدلظانلالارارو يوك ثدبلا هع نيزاجم ف قو دحاقن اجت نمرغمزاجم
 قلط لل عوصول | ظنلل| نقسم ناب لوالا ئ عسب | يوراصتخابزاتع يات ل كينعم
 ىلطم هلا ضهنوكت صنم صان ) هنمدار نإ !هدحإ هيجتاع جي اخلا يف

 أ

 2 ضم



 حو ةصافم صوم ثيعئم صانيلا هنمدارب نا اههائوأرإ الةَمَفَح ثوم عد
 نم مءايالمف ديه لود هاندباو ُهَمدَصَل ثري ديبار ادقدازاجم نولي

 فللان أب امل نعو ازا يمن وكن إ صل بلطلايبلطل]قلط ل عونموم | لاهتمنإ»ا ٠
 انوكنف انه د هنوكراّيعان هيلع قلطإ !كااماواظ و هاجر رئعرام و ضاق ضو اناو

 ير

١ 9 
 | © منايا

 ظ كاي نام
 ا 0 ارارمامالا ل قوهام/ةينهذلا ناعم |ازاب ةعووم اظافلالا وكن |اجقيمح
 / سرا حمر سا يساهم عوسوم هنا ياوماريل ع مبيت بهصخا ذهل عمفل اخد فورعبت نمو
 حى ب 2-2 هنو . هوه ثبصحئم عملا عونموم هزإ لهو هنعمل ةناكوامالا يل )هرلاو ىهخد

 عافدنإ عم ْيلميل وفي كك د لقم ذ)وومخ لوخايع لالوتسالا اذهءامالا سن

 ب

 7 |هفاصإ تبع ياَوْس لهُ بك اصمر موسنإ

 عماير لكك يل طايلدبيأ 11 ينس دومالإو)/!اهلع/اوقاري يمنا
 يه /وعلادالعن ئبىلعن ملوإْءْنْصوإط سن قلع اوما (ةلطممب 5

6 



 عميل ))5| يول يراركدلا فالك تاروهاملا ئم هع عف ئمهفاصرغالا ف
 وم ملام تلإ ب عون سبأ لداقللا هاجم لاعفالا فالك ضلك :عماجيو
 "ساه: [2[ عصام ! ١ لعتل)اعمدتس )رمالاو هلوقف قياس لعمل, لعشلاب
 ٌصيعلل علان اني ىمهلوق يف ىمو هبرمال| ةرهيعتع جول هلول) نأه#ثم |

 ناكسالاب ديلا هرشيو الاف (ًضاضمو|ةنايب وذ| ]نامل |ٌةفاّصاو | .
 .| دال له نكلاهوكو موو بو لكإ قموبلا الأف قووصملا ناموا
 ةفشمونع يم هبلا إلا فرقد العقد دّهلاهعمز صحام هيلا جانج اب
 مبل] يد نإو عبي الف هبل غو بو لولو رن هيد نم عاوإ دا ام نوح
 اهيلاركحي لناواع شدو نيالدجم ماهو مل تاو ص حف مدان
 تلمح د وسل لظالا وك يميل عوسسم هو دعبلا هاك ايم عئل إذ
 تاروماملا ت>ر دول وعانتم) وسن فورت هيوونووب ةروكذل] ةددقلا
 لميا زهئوابتوموز اعناهيومإ اوس الطم(,لكنامؤلا طسَمت بكف
 سوا شانمدحاو لكل | عجب تا زوكي ليالوإ المس ةيليل ور مويلكط سنت بحجر
 "انتاويعزار لمامالا ثيار دولت كلوي طسعسل توجو لصفيو) الم
 ةيولو]هدعلاهلكت اقوال ملراركتلاناكول هاب اركم) م وعزعاول دتسا
 فاطيالا«فيلكت ناهردل نيهيحودلط ان ميتلاو تقونود تقود

 حولا يفدعماو] نكمالم دج ناي فيلقت لك, ضي نأ ولئن يال
 ىلزكى بلوى اثلاب تراث |وعَسالا:لوزب لوالادتءاثل] قاوعتسال) نال
 . نعتيارو ةالصل]وه موصل وك ند وجولا يي رغم اكل ,مفوفيادز روحا

 ن]/5لوالإ ام وظن نالطمل] لع ئبلاول) ئيل لولا نمي ناق هت ]يلي درالا
 ةجراكت ومامانل اهمال (ريو نكمل هريعو ةجاحلا اضفل ةهر وزمن )تال
 (اهنازيشلا نزلف نائل ماو قاطيالأبت فيلكت مولبالكلقعل ادومالا لوانتئع
 المعو| اعد اولا ضحبب صصخحر عا قلعم ياتلارمل نال نأمل
 ) ذ|اماوؤيسلاء وو ,ههلا مؤملال وق ولو الص] !ىوفاروعادهلثمو

 - ل ا اجو سيان ص تالا :
 كْملاضولا لعرضد) وف ]جرعمن] عهال قع ف كنتم] لوك (ةوال) ضعبب
 تررومام ادرمال) بوب ذا امج ابب هدو يئن ييعْوالو عشلايفال
 111 هيا ووو جلا همام
 ليلدلذا زارمملا اعقب اني بىملا لب اقماع ةيبعرملا تعلبما
 ثامر نم مٌْرُكِيام طمابروماكإ ب احبس | لثصو لم اعرإقراركتل بع

 ئداذرامنرلك +: روماملإ لفعل نامؤل ىآ ل مال ئاكن ارنا ثيتروعلا |



 بعوتسؤرتكاوإةدحاو تارا.اد وع نمرد هو | نامزلا روم تعب هناسز
 (يييساب (ةاعتمسيلوالومدمال هلووذ ربع نددردملا مخي ايو ىصؤلا كلذ
 صعد ]وما عئس نال ملل هنبوئودس بفووىاضم اب اهي ناقالاو
 ناس ضم يكعإم بعوتسا هاو فاضم اب هدبشلا تونك ب جيالممةاعلا
 هنكمامضعب يام فحب جرمءاوننال بروماملا دما نايبا) تيعرولا

 ظ منم زجر ف ءاقيازاجولش هودي دومامل لقيا نم ضخ دع ىلا نامز نم
 ظ قاهر عافلإة الل اقيالن وجالوهم حضرنعنما ب جزت ناكضعت ادد
 ظ تاك .درك ذاع عزالرعو صو جموع نمريجرتلا هوصاما عسا دوجلا

 ٠ ديد لقيالاب هصبصخخى ممول ضحبل] جرمْؤس إذ نال اذه مع همالكلك :

 ظ لومدانال, بن ال, كجرت مز الل لبر طن هيدو كيرما/!ارخلا] صعبا | اعدت
 ظ لسفنول اروكزملا ججوتلام ه لياعادن ان باوجلا كدت انهومولعه رع ةد]را))
 ظ ضعن معوق وهل ةكل اصرف حد الاويبج لب (ةكسيلو ةنيعب سعبب عقلا

 ظ : هنددو|قطعلاومرمالإ د دحولو لمان هيؤرور الل عاولا ةدارايهئسعج ْ
 ١ ' | للخإ علف تاطوسبلل ُه قالغيم لييصعت هموصو هدرومام ا >فد غفل انج ]

 ْ ةلفمالاراركت در هدر,لكلادارلا ند جولات «بلعوراراكنا مومن لوما اع
 ْ الو هيرومادالعمب هدورو مع دابمزي]/ونلا ومايا ىقسشيالو ]

 ْ قاع. | اهزموحاوبد يضئ ع لعملاطدرجلاينمدحاوزعلهيالاتاخنلا|
 ظ 07 1| ليمدائداتوهباهماو داشنا |بشياماذهد داهرلايرعملالاقأ
 ْ ظ مادا وجر دو جال نباو يواضيلاو يرمالا هر انخاوقحلاهنا
 1 ب نم قياسلا يعم اد هدرومام[ لوش)إ داكإ هذه صرغل | تال انذو
 100 هل د صد ربع نمي]رمالا م عبانوهو لثال) نامل اب لعفلل صاصنخحا
 1 فال 1 ان هوقو يردتسم لوالا| رع اموصد ناثل ا نأمزلا نود هلومف هيلع

 1 تهفارررتقب رح. .دداوه لوالإ نامزلابهصاصتصإو دحناكةمهشالب امل ينداصم ليلدلا
 | همك 1006ه رم | تكبد زعئلاد (ىامنم ضرغلانإل اذه لدب لاقولو ةدرم الإ ةلئسم

 ا 7” | لويموك] نع قسسامريظنم ل الدتسالا كوالا للف لوآلا نامزلا يف نوكيانأو ]
 ١ | اكفروملا دن يملا نالر يلا مالإ يا, هتسفد ادت ةرارلتلا ةلكسمو
 قلرتلإيممعي ليهقر ار كمل يم دهن ام لم بيحاو بلط للك نإ وما ديرمال)
 ا 1-2. | ؟تسفويةغيملاث دو ناكفازطالا ع ولكاذهو هيفامائنإ كابو
 ! قرمل| لاقت دّيام بسك | ناك اون دارومدوا عسومو|ق يئعم
 1 . | تائلوكوسيلولث ارتلا اعفغسملا ىإاهبإ لاق نمو ناهوبلإ

 ا
 ا

ْ 

 أ

 ا

 ١

 ظ

 ا



 نيكبئلاهلطمرمالاددولخا عملاء رق زال قهساوإ رسل لافويونارحا ا[ دقتعماره ىيلو هيدي ماروملا اعلاخمالا نيرفولءايارتلاةمافإ سقم
 ملعف اعموملاوهبوجو د(قّتع) ب ميدو همعجهيبلاراس) اجروهو] تقوبدبقم
 ةدنحاوةزم ىمتملومالان)(نلق تاو لمَماارومل) ِْع بكون ام اطسسم اب " |راكلا تسير مالا لق ناقة ضال ةللسلل ايون مفر عفل) اماه دوشلا اع
 ضن يعاب ولاكن الإ هيدانباهص] ىلتحااللرومل) اعمر نوكت لدهف
 اهل| ده يضارمل ]يضم م الإ لل اقق اكسل | هع نع ةرابعل اباه
 رضاه نولوضاغاو )دل ى تسقي مالان] لب مل وحا نال ءىيىص تسيل
 | طّفسيالونواتلطماقافئإرومل]اعبجلو موعلام]ة يصعد يمن ]ل ماروعلا
 يععلانرداب هنكل ىتارتلا اعقل دوهلا اعزعُملا بوجعدارإركتلاب (:لقناوهبوجو

 افتلالاوه هنع صب )دل هيجولا جول | ظرلكن هيدو فيلكملا ع يق ع
 نيعم تويم اما زعت اى ق لطم مالا ف اكعد مزحلا نعزخملاب هردابم اب
 ناهي قولالوائدح] يحيد معلا اعوتقو لوا اروف مودل بكل مف
 عفالا هوبي قاحساوب) يشن )و يدرواناو بيطنإوبيمامل وج اهاوح

 فحلولاراصوئال عملا وجبت يد هم لين اد
 ؛ | بحلول] ف هوروق (ىابجلو هنييعب

 اعالا تةول| لوإ ف بوجول ل ةالصل) فصول يد سعي عمالؤ للا ظنا
 سا ضاولا يوم اهسعقول تفولإ لأ ٌتهقاول ةالصلان إلي وأت
 | هدربالو فواح لال واح لص ر كد ةاكزن اكوطتملا اعوهد تءازملو

 قي



 (ملا انك د يذل كافاهبوجو نائرااييرموكتال نادبالا توابعش َقيِتَعلا
 دب وباسم هضاونع | باوجبوف هافركذ اجو يين] اوف هودعيتتسإ ام ىلا نم

 ناكاميهئلرمال] نفس ناب ىرولا لو]هنع اا ذا ؤ اف موصولا ةباثعيف
 يئالز هبوجث مدعلف يعمل صوضحُرع هولك ناببمهل] مرعاماو ابصاع
 دعإ ءئالوتفودد) ف اعذإونوكب هئمو لو هيف لعملا سومفبك كااذأ هلا
 لوقحلا لودح ل بف رين ةاكرل اكهن وكب الك ةرامكل] لاضحف كب جلول ف دصام

 دع ل سف مييملامالاوم عوصول هاف هئاق هلك, لم ان هصراعب ألم
 | ها عم لت وملا نطير ملام وئ انشاء فت امو تول وأ نع مام نا يصع
 رهل] نفع مذلا ب حاولا بعيفضي) لحق ريطلتلا بجاول» توف هنظل مع
 يملا مم السل نلث جم لعد هنكس) 6 دج هرح ازمه ريل اعل ]وتقود يذل امأ
 رقلاون اكمال يس وخ) نم ىم عل عقل)لسق تآمو هن لوغو هني تو لهم ل
 نيعمت وو هلام الب بوخيولاَ مكن /(قلطمن اسم عوش )ل هن(
 قم مع, وسيام تول نم قببإا نإ و ةمولعم هب اعرض ا تلا ئاوج نا
 ممالسن)نظوه ولا لوإ نعي ملتلز اوجن] هر صاحب وعول ]ويم

 امكقولاونيعم تدوملام نوجرجلإهتفواريوةمتاعلةمالسد ظورتس
 ةرئ اقرضلتلازاوه نوكيالن) و كسي َةبقاعل] ةمالس اعز اولا قيلخ نإ
 قيلت اىةمزاسن) اعمعالط)ناكمإموعل هارضسش عل عل فلكل نكيالذا
 هَنَقَو تدني بدانة نس دانت وا

 ويجاتلاز هولك روعل] ب وجو[ هداه نيش رمل) مز نمد نك اروماللب
 يلع باعتدال نك لدونإك مز نمردكعأم ةنع اشم اناكمالا عصرمالا بفع
 هن)لاقراوككلل ثا لاق نم ن)لصاحل اًكررمم] فالوتهو ابعازروكذم اه جول

 لعفملا د اياب رمان اهروملل هنوكياوفلتمإ راكد ل سيلهن] لاقكمو ىوعلل | .
 هاكابواو عقلا ث دب يإودرعإ هيلع هدوجو ففوتبا هدو ويودفي م يذلإ

 اود ماو جوا رشس) لاف بجاول) ةمدقم يسبب

 + ,. مهد | لحاوه تقولإ لوا بجاولا نإ هصرلثقذلانههركدامويبج نع باوجلا
 ' لعل | بوجولاب نيرمالادعإ ف انا همر الف لولا سوفع ندد نيرمالا

 ! جم ايروعيو تاّو)اعردتنال نادباللنادابع نااهيتفل)4وف نارعلادقو

 ٌنايِفن ]رو رّهه ناقا ذ| هد ال | زقعو] ةداعو) اش لمعلا كلو خدالاعو ,مالكالو

 ظ | بكم اول ه|ورؤل





 هتاوذاز جلاب فصتيو هي قله وطَمنب لف ناور|جالأب هنروماك قعلعلا

 دوهض هند لج عنموم تامل فعلي لادا صلاك يراه رس هب نايت الا سكك ق
 ظ ' لاكش هعموتسبالاعل احلا ماقملا وه تن اههربل يعمل, مكمو|رثثلقاكإ
 دال تيرا | ةهوكمةلئسملاعؤلووإ  سلاضتفاا بسعايومتعل] هيرومام اووزخاعلاقف

 ١ ٍاهقغل) نمالوصألا 1 دوي وسم واح

 سلا ياحب اب
 مان عفلاديرككقرلطا)ة لاهوت املا نمش ةلفسلل فال تيت

 10[. ناورطركتلا باعمال درن) يم لقتملاقاسمل ايل الكل اندر م4
 | نوبل ةبينارنعنمرمالا بجوصبطاهم امايوالازيالبعمالاهل ائتمالأ عقد
 مالم عنمالو ديوعرم وب دذت نمدب الخل نفنقا ضرافدضوف نيب ورمالا يق
 جاتا لش نافىضرتغالانوثبْنستو هده مال ئسنغل] نهولر_ و صيبالو لا ذ
 ليعتسمؤدم زلوم اهم يئرطماذ !وهلا وسافيث يطلب انروم مب ويت ى.يدسُم] ذل

 لونذ هنابومام ناكذاو هنعاي ييمهسطم نذا عقي اهدي رح حاجهتفانامزلا
 داسمالاد 2ظ1101111 اكذا

 يئاةلعر لعزل ادرمال/وطنفم دس (ئلإ يومه سيلو ل اشتمالا قح فانم

 دسم ا طه يقبو دب رمابرس (وإ ف نايريا تبحف اب صتكديدجرم) نموفلتم
 تطري وعر ماددسشلا اعاضقلا بهئاعوطتولا نان ازيوالارمالابمابقلا وح
 نسله يفل|طعض .اتحي دقو بو ضرر لهثى دل رمال |ٍعَسقم نمل 2
 9 بوم نإ لداسملإ هذه وصال  ظعيؤراصحالزر ُدِجدْؤلَع اوت اوملاوداسنملا

 قوه لير سعلاب بلا لهلو والرمال نفل كيرلا كيدي دبعرم|ر فاضقل |
 لخلط دعم هئفل)لاكشاب هيف ضوتعم | الوذيف الخ ةلكسملإهزهيرا سلو هب

 تارّوملب نامز الثمار جالا فاستالاوةرهيعلا نعول ) نعي هنمويكين]
 هبلط مب نإ بع نمومال| بجومببطانيما م(يقال | اجامل عمالو هلوقيإإ يالا

 لائتمال] لوصمل هرح| سريبسْعتبسفب |زجلل ل معاد علاش ؤرمال] ينقع نم
 مو مائل ئايت) نإ كش الئ لاكتمالا لوصكس ككاذهباضقلإ طوغس فلل اهب

 ناو هئَديْممول اثتمالا عم نا وبل عوفتمون ةوهفمكٍه هيعيواعمب
 هبرومام |هاّي)ن] ياه مولتسب هئإر (كافهّسفلتْح َعَداْصَملإ طوع سف
 | ىف لاو رم ولي الرابيل) دبعلاقواضقل) ل وسيرسمل جالا عزلتسي
 | اق هنيمتتؤو عازنلا عمرو هيو لشرح ارمالإ دب ن] ومتعالهن |دارإذإ
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 نماعمالصلا اضف بوه نع باملن هن طواف طوس اعل ديال ةنادانإنأك
 بهو والخ نيستا ذإو ةر(رهطلا نظي ةاًلصويرومالا ناباك رن ابو ةرادهطلا نظب اص
 رجماضتإاثلاة بيسو يمميالو طقم دلولاونناتسم بجاو| ذموزحإومابدلثم
 وجر بجيرماب ىراتسم بص او اى قولو فناتق! ىلوملا ل5 يهن|لوال ]لم هنال
 ضفربعلا دهب لذا بعب ازمهت |مْيالووا دالا لمص منو كيفاضلا ةعيا شم اضف
 ليقاهة تشعل ةدجو لواضقأكو ىل ذم لة ينإنكمؤؤسولواضعلاوا داوي

 رزع مزايوانقهواطخنيتبإلاظوإ اسفي ةراههطة السيروم امونإ لاقي ن|نسمالا
 ناكتبعمن اف ارجاهيقفلا م الكروم نزال ىبنا هيروماملا كلم ظاروبظال حل نيش
 ىلعم و اهرب يذلا لس انيافانهام اجلوايئ)ال| مهلة فت حاضق ناك تول دج
 نمناكيزاو اعوببكلارصو هيدياضريال امو يما و هدءالل صخةلاوهو زل ائرمالا
 لمعلا مدع ة روك تافصةبسائبم[ذاعلاريخةلزنمهليزسللقاعلا عو نماهيدير)
 تازعاسلا وم [باماماو امل قيما ِهاس ل اهل ةعجذمتافصاارل | ةالكا

 مادعر شال ثنا ورغهللإ| هوز ظافلالاوإ ث (ملكل ؟.هلقاعاإ يال باق[ عسسام
 لخدي يزل هلونف ثدببما| ذه عومومنماةيربعمو عيسي إم «ارقوهؤربإلا
 الضوي يذلا ىط)زهريدتتلاو فوزه! ثيم ئعفاضم ا فز عر جدرنع وبل وطعام
 باللوز ئاقسو لهدن نالإرك ذي اسئاريبلا فورم دثبصوإ ل ُهههضْئسنأل يأ

 افرل ب غمنككث انموم | لصتياميهيد) راوي اتياهقنير قد جملا ف نوفموم هنا
 لعمل لطن ايل ةراشإ ماعلا هؤقةس اقم يش انال|حلاملوورخاظاعوموإ
 روعي باطلا لي ةناف ىسنلاماللن |وسقن يزل اورمال سنع اهنرزللكتل] بلطو
 لوخيلاب ىو ذ نيب مزخميإل يدل اوامرهل شدي يذلا هجرت تبجي ئلاورمالا اج ميض]وملا
 كيلإبلطون اب ىولا و مدقق اكرعملا بط هنابرمال د حد ةوديخلوخدلا دعب انيذللُف
 . | مضتوعيكلوإ ل عملا بلطئاب ررصؤمتد يزال[ سشنلا همالكوه نإ فاطم نايا
 باطمئلا1 يولاؤرمالا+ صم سبر ناالامولإ هّسعلا مهل ةمالعل] يسمشن مالكلا
 هللا باليؤعدارللو لظمدل) اعمالك رمالا ب ةيصوق لاكش الا سس زكا تارابعلا
 مالي ل ماشا عالزامإو جالاوهامئ (يباعلر اضممإ ط زد يكيلاثرمالا باطملم)
 هناا ميال رمم مالكم اضتق) كةهاركذاوبدنلا. ىذلأ مالا لوكس رعاعلنب ضيا لوالااجقمزالاهي )اك جملا اماجغ ءامزلاوهل صاع مزلياس نة قؤملبالا
 ابو دوالااعاهموزا تبقيالف مولا وهدد باانجالازم) ص خياممدلا ب ادع
 قنالللم امتنان جلاب دارملاو يضاسلاو باطن طظراذكل لوحح مالنا
 توندملاووبعلا نمّواي اهو لافيإ رو ةسب اقك) اع ربع حر اماوركذل| سوصغصأ
 | لماتيالنييكانه د داري ]د عبيالن كي صابسل عمي اةراشإ هيلا دعوت قسسدفم

 ا



 يالا هركسبيرفمل اومن او ناركسل)هتمو ماو ولا[ د عام باطخت ار هيفل
 نين ئمئ ون ادا زييعولو بضل اد عورفلا ف فهد اماعميل عاطبإ عت اهحالإوف
 اتلطمبا 4 قلعتم ىف لو ياو يملا وورسإ لام يملخإ ريع ةئالثل|قاقلظمو|
 لوالاناهرلإ ف اممهيحبوإنالوو هبلطو | ة فلك ه ضام م زل اوهوريؤ عم ف بلكتلا افتنال
 مقلع لوضرلاذإ باطني اسم فو لخدي ملمع فيلكس قكشن)) ذأو هريغ معتم
 باك ايف يلوذ افتنإ د يفيامن لل دل]اذهتلقئاؤ هيل خادلا فيلكت ه دارا ع وو
 /ذقتاقو فيلكتلا صم ف كوال وو اعطق م ىعر حلاو ف (ىالإ شب يبل اق يومالا

 لكتاقوعرد ملتي لدل) نوكبالةرفب) ةمابال) باطنح جاما يبا امش || جئاوج
 قاهتننالاميا عب ممركلاو بوجولإ تبي ثيحا بحي اةانئابالاوةعكااججشسل )نم
 يلعل وِ نإ صبر ورغباوزعلهوافننإ بحه دحاورعاينسشا)ذاةمبناقلعتبإعال
 هيعوت مدعم لسيوئال فلكم اميهمازلا(تنأب/ةلطمد اطفي نير كولا لمح مرع
 فيلكتلاراهسنإ مهب للعام يب نإ فوكيدم تلفن اك]مانيلث مهل)ا لطم باطلا
 كا هصالا لاقادهلوى اطيالاصفيلكتلاذاوج وجد لوعلإ اجنومبم اويقاسلاو نع
 فلاةلطةاطيالام فبكت لوملااعةلسلا هفهعروتضي)لوقزو لوص ملاك
 فيلق يوجب لوئلإ ةلمسم هذه زلإ ب هز بق ياللاو هزيوهن نولباقلإ ةلثسلإو
 تولداقلإ مةلئسم اي فلا: قاطيالام ب يجب لوتملإ انكي هنوكلر(ةولفاغلإ
 لاقو يه ة دع اقلك لتاعةعرفم ةلكسمهز ههه ادؤرزوكيال لاا: فيلكتلإ كب
 لئاغلا يونسالال شو يول ادا فيظت لاح نملفاخل) فيك ز وعيال يواضيبلا
 هدوصقم كب نإ |ةَ تلق فزنا رع اركساود ونجح اذ عانلاووم(سااكهلوفب

 ناوناهربلإئ ما مياه ف اطيالاعفيلكتلاوانتمإهرا: :مناؤصم راسن اايربلذ
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 فيكتلرومام امج هيئر [ك) نوكرامؤاثلاو هيرومام ا ل امجل هيام
 باوصلاو عماوغ) وج لوف يش هن| لامحالاانهدثويدقوم انععىئنالئاغلا

 لا راوجلع,انب (ه او لفاغنإ فيلكتزاوكل يقول اتاك |وفاخلا فيلكت عاشم)
 اتنلائعف اطبالاهيئبلكشلا ين ةدئاقلاكابدرو ٌمهطعلاةرئيمل|دحاول| لوك قاطيالاع

 ناكرطن هبدر امي ع مين( هلا وزخاغل| ف يلكتل إف يشم تامرقلل ف رملي لع
 روية ذالةئافلارابتع]لواونُمن هيضالاو لؤنتلا ل سم يصاع]ةطافلاهذضوابتعا
 افعال صا يناهسالمزالرخيلاهدهدلإ لاعد[ؤلقحلل ئلسملاو لا

 نكملوإ هنمطل اع مزعن لههرابتحناكمال م اعلق رئ(ؤلا انس ذا اعحفي

١ 



 نول فالتخالا ت وُ نو ماو قبس (ي لفاخلا لست نم خوي دف هيبحالدا
 لماعيلؤرعوقهوال/ذلكمهنوكو اوف فالتخا) تو يمي غاوئاب باسوقداوزأم
 حضاولا واكل نمو وقح الون عفن ةئظم ىووذلا ف هاسلا لوخ د مدعن ال كاقاكو
 (مهييورازكس يلو باطلا ماوكخح مد علف انمإ ككل ذة قو ناداوهىس) لاح
 تبااهٌ هلال وع وبرسلا باهد دهب ماسلا اخو رسوبو هلوفب عونلا لذ
 مظلل عد ثيمئم باطن اد دّيوءوبهسلاهوئاولا لك يور | جرسكي ديدج
 لدب#ىا ناو هال. هل نم ووبهسلاحوت (وام ضر كذاهر جت دول عموهأ
 ميعلإ عجانه انمااف ءورفلا درقتام عون موو همم هوس لاعجغ ل ]ام
 :لتزاسن صم واداكو يا فاضم فرح اين ورمل عب نوكين]ز وكي فدو فاضم
 .| كيو لاقبوتض والاول سنن هنوكئيدوغلت| اهي قولو ةمقوا لئسئم هيزمضياميا
 يلع امل نمالاع[مجي ن]الاوفوللا ىضسل الامل ريعل خليل لوا ذاكل ان“ موق
 ةالصلااضملا كوسم سيئ ازاج ٌةيدلل لمس هوّملإ نوكتو ضنا هجولا
 يبالي لايف هلومحمرعئم هركذال او انم نول ورسلإ لاحم اطْج فلتلا كامو
 دبي ةزاصلار وجم لاغُشإاماو لاكش الؤر ككاو مس باهةوجحدبدجباطئب
 «فازّيالا نمو ثّوولا لزرد) نم هع ةاببس دوجولوهي نوييسلاحفلتمإ
 ةالصلابهتمدل اع اهرحإ نائم نهيهف هركذام يق انيّوحومرسلإلاممباط خال
 راداواضملا بوجواتلاو دب زي 1 ةيبس. كا زدالووسلإ لاحتبات | ذهيونامصلاو
 تلقناقورسإ] لاعب (نئالدبدجب اطل بمالوبرسل) لاتندجت تاتادعولدبلا
 ةاتيلاونم| نيل اهيااب اعملو ف باطنغإفنيصلا لوزح دعم هاما خشب
 تاق ةبورنم اهيوكو هت لوم سموا كاوغلسول زلاو عساي تكلم نيذلا
 فيلا م)اقيدارلإ نكي نإ وجهتانويال| و عب اين نكم تلقب اطول عرف للذ
 لاكش فو ئ سوك ب اطنإ كب دقن ليلدب م ذل ثيرص اهل اود أب
 لاعمال محوسالىكدلواز و دامو دسؤمو|لروم امونوكت الي ) قهلوخدب داركانال
 ذ]ٌءلببؤج وصلا نعو هصو) ثالث نعرض لإ ضر مالسلاوقالسلا هيا ماوغب
 رئاةؤخاولابدلو هتز لوم مدعيجيبصلا مي نيد امل مالعأ لركذ امين نت
 ولان قاعتباغ]ىدلاوا5) بوجحتال اهي باليزملا عرف يحيلا هسفتو|ريعلا لام
 متبطاخموقت الإ هيلع بي بلول|1ك] ليف لما ذ| هن! ليدي هتس ذب ىلا قلعت اماو
 جولتلاو قبو دنماههنولو هنازص وك ةهص رعي مالعإ ب اطخراذب هرنع طوخ لب هب
 توكنالةيبعر ملا اىدنل ئماسيلوامنملاوه هلا ن ل نم كل ىبوقن يف هوت
 اياصمرمديتسلا نوكك قعلاد فوهدوما (هل (ضو)عرشلا هب درو اال ةقاوم هب أك
 ىلع صحي نإبرومام ولا ن] ةبو نمت البعزوك عم نإ ئمو ءالصلل اهراكوإ
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 اًقيالوبسابب) ,ة6الصلإب مورم مز لسنإ و هدلسمل] هيلعماوعل اههءرمايوةالصلا

 هلوسضرمإ تبع هنا هاب ننرومام (:ك[ل هيل و يعل كلذلر مإ هرييع ماي ناب صختشارم]
 مهوةالصلإب مورم مزلسناو:الصلا هيلع, لوقيلاكشال] ديوان رماي نإ / ف هيلع هابي
 كلاما سيل هويعومايئابرماينتسل ومن نييلوصال وزع يمهل لوقدانال ع بس اببإ

 قامت طار مؤالل|ةربضل) دبعل رمإ هئالادوقد كيد نإ ىديعوم يلا كلوقاناهالا يلا .
 لكشتسيرق «يبخت هم ىع خس نار اهلا شو هيلعهلارل] ةنيرقلاةنايركذ|اوباجاو
 هتس كري رظكول هيلا بشل ابئاكش] هب دض نال بدل اد ىبمل] ةااصوك فصو مم دنقنام

 نايلول) كم طل نال ن5 ولا ىلا ةيسلابد) لاخي عن ارو قتدفو باطلا عرف هال
 نابورئمالوة حان ايجاوومالاو ضير يد) نإ ع الضلوك سفتالومالاو ضج تفل وه
 اههلعب ايون هاومل/ ناو جالط سلا دوم برتلاصغضولمكناالإبجرلل) عورفلا يتروقتك
 ثوضاخم مريع ذويلصاللاوسرا. 1و ةفْس حف دونم نكت ناو بوونلل| باو
 نا هصا ولأ علو ملا ف و يضفاشملا ب هذمره اظئع ناهوبلإ يهلفداك عج ارشسل| عدزطب
 اخ ازاوجيفهدحإ نيئيرطب قاعي ةلئسملاهزهيف لوضلاو ناهربإيلاف ةلزتحل/زثلاو
 يرنع لكي دف وسمح ملف ةناويلا تس نارك ذ عوقد قاتلا ورا ةنايماوال نع

 نمار عقيابي لوعلار دلو يعلي عيواشنا: باي نإ يس هيئكلاحيق ماكنا نإ
 ةالصلإ انساب اي نال رتس ثره ارم أو لباوال| لمه رنع وصي مل نم حبو دباقعلا

 مولعملا قسرا واْمإوميام لإ صول ابن وبط ا ئماوهزكو ترللا يوم هي جملا
 لاوالاوطورتملاو ظرثد) وسيامنامزلائمومماذإ نكلو طرشلا عوفو لم طورشسلا عاقياب
 مب عدجوناوم) فراخ م ةشاعه و لكتلا حا خصم | بكاعي ناونتيالؤوخلوالاو
 سم ءاقيان باطن | نب ديدز وج مود اسئلان لقعلاوطاق هيلع هدر ذ يف نمعازجأ

 ”ذا كبف عورملا نيبْكعي نادارا موق اميإ اع فيلكتلا وسد ؤف طولا قمل
 ثلصداكز| ويلا ثرط ين مالجل اوهاز هخل (3 لطبم ورب فرح ةالص تدع (قعلا
 ياهلا ةرقانل ة رام عقاول) فيكم باقعلا ضو لصونلا ليواتايعز لا تب
 دروم امر اؤكأ دزه اوف يزلاو نونظل ل ئاسم ىم بولاعم نونظموهو (وُهفل| لا جم نما ؤهذ
 ”اومار جومشمهلا ل صوتلا بوجيوكن) نسف الميع علماعع  (يطلاوةلجب عا تلا
 ايادوَص هدر هوان نووطقت] لبق ناو نونظلا يوم نع قومي دسوق نه ايعإذهف

 لصوبلإ ب وجواعطُم تسمن | هيلإ ل صوم اول جا (:لق عرشلاء ورق كو ليعطا))
 م واديولا لوص| ير وفن هدنإ مهي ناالإ باقمل ا ىعوتم بحاوف| كرار نإ تبشو

 افلل| ب وبدل مرغلل] ادعابعو عل مجد من هيد زن |رافلل| نعاوفجنالهد)ن]رابحالا
 بكوعم هركة يفد ناهيعصال) لاؤاشي نم ذ نود امرفغلك لات ءاوف موعيئاهيلومد عن

 ٠ ىعيوسالإ ل( نار ظانلا هلمائيلم لم ام | لعب ميالوظن عوقول فرط وطهل
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 الفداهيبلاماودا.جبارعاجنوغلم يااا عرضخيسلالؤلإ بكل مج بزعد فارقل
 هيعلاتفالوسف لكلا فانياغإ للخ عانس لوفين] لداقلويونإمرسعنإ مهل انقويانتمال

 ةفاضاواعيه/ا مولع ملم ةعاحا وزاريلا عرم وم يذلا عوقولا يظنه مما مالكو مام أ .
 مالا عمويارغإ لا اجويعو ةمريلاو بوجيول) م ةيعرعلا ماهحالاو بج اههدارم او عشرغلا
 يذلا ةزلصنا بوعوج مر اطجيوحمو فيالوصال عاهل اهشال بشل شعل عوورملا لال
 سايل )ذه اعويهاءزاجاضتف لعمل اضتقزوه يذل بوجع اعن عمرنا ناوف
 الغار اهدرعتل ابر عيجو ةعورشم لاضدواروم) يا ةعورشم وحمة جنس جوجارتلاو
 لمص لوإ ذعله يرشد نوبطامةماليرانفك نا ىإ] ةراشال)اهيععجدي إي نم داكو اهيعاؤنا
 هلومل نفاولاوه مدا هما )قاض ئحم عاهد وبط/خياو عيوملا ت اولهم ا ععووتلا
 : السالا ع فيمن قونيالاماههمذ يطع يا ع ومنذ لا رميا ذوضاشت
 قتعلاكواميزنتوإ اكن ايمن اكوخادابشإربا سك( ةلطمؤيا اعفمونم دعل
 ش (قاؤتإ ءإلسالاوهو هبال مونملا ريدر اهكلاوئطفلاكوييمل| ةينب هب (غتلالاوا
 ٍإ لت كالورفكل) ثم م.وثي نامالا ناو بقرار ذ وغلا ونا الإثيب فرفل)/مكبخذأف

 يوبامور (:ك]) لاس نع هبايحي اهن ءلوتلركذ اهنوطاخمرميا اهلقافاو عئرفلا ١
 كك: قع مةياوجص هج يلوح د بسس نعهايإ مي اومن يعي داحصصأ نرثق مل
 . | قيلؤل|لومل ةياهم نإ يواضيبلاو فاضل قاصر ائكأ) لاحزع هدركه اوت يتانيالو
 , هولا نيدو مهني يرجام نيل اسلا ىلإ ثقل نيل | سل نالنيمرم ا نعنينمؤلا نم
 لل .دييل فالق ن يلصملا نم وكت مولا قرعس كك[ اا ذا باجاف ذكنع اولد يز|”هلاحنم يار افك ةياكحن تست نيلوس ف ةيايحفالراصنخ لو فروا اعدمب مجمالكلاناالاىيلصم نمزؤت مولا قرقسم ف كل سام مهي نلف نووي
 توكزاورافللا لو ةياكسنزهاجن اذهالصلإ كنا عدو اس تا طيعلدي) هد
 1 | زج عزاه هداإناف رك كمال تلق ياعم هسلإ هئيبل الطابذاكول تلئذافةخ
 ننس بعلو ربع ,هبزككذ نلف و ضاولا هذه يم جئكمداه هدا امك نوغلجاك هل نوفلدهداعيج هنا, وغني موي اوسؤءهنانلأم نيئرشماهكامانبزمعاواولات
 ندرلا عومٍبزكت نو اعبر لول بيزكشلا >عبايباذملا لافي وجال ل وكاةج
 ئ ثيسدارجفاذافرانلإ لوهداضتف اب لقسم بيس بيبزكتلإنإويلعليلدلاو
 عيمجاىعفاو بيؤخدلا نإ اناس هريع لع هنلاع إو كا اسسإب لقسم
 ]ل ةازإ نا نينمولا نم قكلوله انعم قيلصمل نم نكت مالوف نك دوكئلا ومالا
 نيلسصل/لئق نعتيهب ثردل اف يدراإف لوك اظفللا نلامإ هي لعل دلسنولإ زلم
 تا( لهإ الق هيلع> لبيرلا نلاماو ن وباسل دار ماو ةالصلا له] افيو

 ناكناو بنلاب نونموبو نوودستبومنولصيإو اهم عمل لهذه نولخل> ١

 ل



 ةالاصلال ها ضماوداناموادارما نإ(: هبىف هيو نيداك واكف اللا والصلاب نايف ةهرلب
 تون ازوجينيلسلا ب 0م دج ول هانهس ةاكزلاو

 نمد اماه انإب اوهلاو يهم ومو د

 هس ]وهاي ركن اكو هنالافرصراءن ولين بجو ةالصلاكوتيرانلا لود ويسب 30

 اكورد اماجملدنكؤماهن | .طافاملاو فنك م عوزكبا ميا
 لاف هدن)نإ )عما اويكو زلاوضاوك اماؤة ساهل لص] | اع لج فيكف يان ؟بحيو
 اشر كيكو ؤةرفاغلا فوكتناهيف مهزلة فرعي فعل |لداقتس لكك اذ هنو وبكم
 ةفرععااوتسمافعلإ كل اان انهياماوةزااواينولا وصانع ميراك» ةيافيهابب
 نع يوعميالإ فوكو الصارخ ميم صح ملعب دكانل | صوعمس) ! يبي لول ويذك
 رن ع دويتلاب 09و اهواي بح
 د مولا ماع اوتو جنوب قرثالإ
 هويعاعإلا ينال وح سد هدايا مط كرو

 وماله لهو وجلب بي ذك ترا نب ٌس يعم | سولي لوصحلالعلانلك
 دودي هليفؤموارل اوخرل اب سيزاكتلا دري ناكذأو
 8 اب عب انيال ل رواتلا]زهانلف ةالسعلا ل ه)نمككمل يأ
 0 لاعكالإ نع؛رابععر شل فرعي ةالسل](:لفأ ع طاواولصب اتللازه
 مة” للساوججاودتر)اموطد اولا نولي ئازاجصاوانميرشب ريع ف ئلالانعرمش يفي
 + تيروكؤلإئيمري) باوحوهن يلم ا ئموكت م اولاق فاهدو ناصس هلوكنانلق
 ورنا لوط د ادقس هنا كلا حيو ماعد نسوي نع نولاس هن هلو
 سس و دسغترافلا اهنا لوغو ف (مصال)ناقءلإةزتكومليلدلا اذه
 اعيش وامان طورماوالإ عبي نيدمصتماونولكف )هزلي عاولإ صعب رم|وال)

 ساخر وو قماعيوعدلا نإ وني م لاي وف دن (رك امدل(5 لصملابل د اغلإم دهل

 ءمونو/ ةرش اذا لافرناوصو) هش |ةنظم ناكالو ين اويسسالا زهئإو
 ةرشافب ذيل هوك إيد ملسالادجااهي ب :وبلاظي الورفللأ) |لاعيزمويحالامضاف
 يلعاذاوهنمش ابجاولإ لئلا, لع موباقع مى الخ رثافواوقبرنعباجإ
 فلتخام اج ههياقع زكا مفك مهنا ة عاف ءانزةوخا راك جلا امره ا لحم
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 2 قفل نك لاحم زم متالذل م السال رسام دأب مةبلاطمالورفإأ) لاعب مةماهوعد
 نم ناو مالسال انج: .ةوتملاا طرت ناو ووو بص ماهنااذةيبلااياهدوحدوًاهيمم
 يلاعت هر هاج لا ودين )م رفا لهاجلا ض هرقل عملا ءاميإدصوو نسم (هطورش
 اندزخاوبالودطنو|نكراقنابيتنالقتسالا متع مؤّشتف ةينلإ فشق فتش السا
 ىلف اهي اضَو تةْفشلل هذ سيرت السبا ) دعد ثابجاولإاضقياومؤلي هاما
 لقام ل فد ومشي نال ووفكن زا ق ىلع ناو زلسسالا نعال ذ م زعنا عر وباوغلك
 | عب فإمب واصوانمداظإإ بدجبالون|بيعرتلا, ل يلعتل إى عئميرفوقلس
 ل جاع طع ىرف) ل عتلائيحو امن نوزخاوبالو هاون ةلمجف موسلاف عوشسا
 !(طغفرئ اواو :لجاعان طعما ذانستساهلعجصر كا لاعبي م ومس ال هلوق
 كرا نازاريبركذامةرهاعلا نإ تابن ف يكمل منإ عماهيسق امو ليلعتلار اسمعو غتمب
 ةمالاهبريرص ذاع امم رئاف نل نم ءكذاموو السالا د عداهي هْيرخأومةدث أقلإ

 ممول قاعد رمل ءاطدلاهحون عمو لاقهناودلا ويف يزاوبشسلا سمسا ق/و يشل اى
 ًءاسلا مشد نووموب مهي) 0 دي اارلا سلو كود |يمْخا | فب اقملا ف اَمّحساو كتل
 ةتاقلوم ملا ف ثيدلإ ئ  يزاوا امالاكو وت مالسال  نعبامباضقباازوفكلا عم
 اينرلال ةقلعتلايحإل] تف التل نهي خ) الن )عادل اقةلس | يفالك أ هب اهحرج
 (فاواضقلا هيلعب حول لسااخإوةالدعلا ايهادقالا نم عنتم)| فاول ما دامون ل
 بقاعيونإ شالو ورنا تامل ل اكل)ناوهو ةرخالام اهحإ فاذا ة ملل ذهونا
 «تورومام رينا نلوطل نعمالوامإةاكزلاو ةالص)/ لكن اهيا دوماسق اعد جد هرفك اج
 فقد هزه ناعالاكرئاعالإ ذو اهيالرهالاقر رك نمو تادابعلا هذه لذ يلعدبإزباقعبرفي) نوئاعي كلزلف نامالا كن اينوفا اال تادابعل ذه
 لاهو) قالا زاوهم رع فالخالو الق هناذ يؤلتلإ ي دعس هوي سنإاهميذ لمدبال
 نو اع |عيمث ف فزاؤلاة ماو لن اغاو مالسسالا وود اضقلإ بوجود عي الورفللا
 ناي ف رد افضالا كرنب ذوبفاوجاكرفكل] ةبوفع اج 6 د! تاوابعلا كني ةرخال ف
 افيلرتب موب عنلوهاغا درفلاب نفيلكت | ةييعضاشلا دوصإ ف ركألل قفاولاعد
 . | ايلا كراعةذخاول|قحيف بوجولاوه فراكلا ل تن نارولغق لوصالا كنب كوز عم اج
 لسشالكذامويعبنإ م ْيالف ىؤت) ب جاولاد اقنع) كونب ةذخاول)اهيئافتالادج
 لئلا ل بباياساو رد وورعلا عمه نوط اضيفي ىصل) نام بوجولإو نبع
 . | عتمامهيو وسيله رركذ مويه هاوار نودرماوالابنوطاخينو اب لوخلا زيدا و |
 ثر)ىلاطي( اطر شد ةداسعلاب اي نابرذل) نام بيرل هنبلاطمضيإ ةدئافلا نو
 يلصب عر رطنب ناب ةالصالب ثرعلا لاحت ردا باول( قران ذب ثرعلل لاحابث ولاا
 متبلاطمو(مؤبريماو قرف ياو لصباسينا,هالصل!دروكل)لاعوئ الابل اطيلخ

 دما



 (ثيلع د عنتم] يمكن اكن زين رفد] ةالصلال هعمبلاطين) عنمالنامإلا قاينأب
 للرد دلانضوغن مان غم ةمئلإ د فعىالعباعش(بلاطم عنوتومؤ علب هتبلاطم
 لاعةذخإوىلإ ةعمالفالاو ايندلا فهن عرشلا بلط قله عرفةرمالإ ف ةنخاولا ]ب
 لاهلإ تير اهي هتبلاطم هيوستن هب عشا بلطقاغ ٌةيضقفهنم بلطي
 لاق نم لالدتسإ نع مام اللا عيت يواصييلإهب ناجل مرره نإ دعن يونسالا
 :ليتلا) لهي ةراقال هن عم هدعد ىَّمَسقنااورفكل) عمرصنالاهيالرم اوال: نوهلكبال
 قباطعيعمن) (هرحإ نيهجق م دودرم باوين) ]لهل (ةدازعلا فيعنفنالإ
 ذاك ن يلكنلا مر قت ايف قونب هرخنلا ف بيلعتلا نإ ل شلل لوني ونافيما | ليدل
 تاواوهب مثلا هل (ذاع بيجو اهدجدمإر فك ةلاملم/نييستلا دعبر انك ناد

 ييفلكد يا عاقياللالى يلكتللاوظرللا ككازوكيو ثد م اكوضالإةلازا اعاد اق
 ةرثافالهن|هاوعد نإ فائل| ضايعالا و قوبو اسبناب وذو عاقيالابرغكلا عت
 ريو نارافللهمازلاوهراهنومةَعوفقالطرضنتازمدد ود ءل لي لطابابنرلإ فهل
 لعاقلإهنهإيب خس الوصي دلاو| دوقلإ ب وجد وقفا سم يفرم لت )كمه كد
 بهو سل لومص نم كنب فال نيك انا زوج له هئ/ءزمو ال هب حربص أك
 دانبلإَه صف فلم نيحؤلا يف رووشم ا ناكناورضي | ةدكاقلا زول بم قالخ
 .نإاقجوبزمهي إيف لاكز اهملإد وزى وحل | نافاديص ل سقو مون وعاجل لذه ذا
 ردك عيل اعلا [ةزةوبل وزو (هيصومدعاقلإ هذه هواشنم جرتلإ| ذهوهمزلبال

 هاك, مبوجوكب وجولإ(وئانبعذمو رك ذد لد أرك بوجولا و دعز دل
 نبعيواكلا ايعرطنلا ثالث بوجع وروح اوس ت افيمازو ياذا داكل) ع
 ياهقيسو ين اسم تك رو اكل نتاك) ذ] ضرسلا نع ل(سنغالا بوجوولسم ا
 يكلإ عهرملا ماعلا نم هنن الرسم كلاي ب (هفصالا اثل هارت عاوك
 امب قيس هئإ ع اقم امال عو دتئام ته علاق منسدلا نسر يجنعاهلفت

 يئاعك | لفنامرييميم(يرلاب ةقلعسإم اك حلا ف فالتخالا]ذهرت| لصالا | ذهاع
 تلانةقلغنم] ماكدحلإ يف ىدلتمالا) هي )الم امالافجير مع | لوملاضّفانم

 نيبوهجاواشرلاب اهحيىالتحالا ذه نار هه هن ادرصملامنلكلالطبم وكن لب
 وهو صوصكلا الو جمرنللاماعناكئاورملا مزلكناقي نإ عيا دار نلمئيمالكلا
 هاف او موصلاو هالصلاكةبجاولا تاداسعل) يق فالتخالا اذ هي يال لا قرانا

 هلع ديالواهو اضُمو بدع بجي الونكلا لادز جي كلا لاحاهي نانا عنب
 .وييطورع دن )لب ايندلابةقاعتماماهحال] نم ىتسيف نالتخالا ذهل ثاال

 فير' | هنوكزم موفد بيجو رفكلا ئن يف كلذ عوقب فلكم ون | راي نا يويملا
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 فقورئارهظي لب لاقيالن(ق مَن ملْشَع اي)ديوطفف نادابعلا كتف ؟رئا

 نايا هوه نم ون ايبك ىلاعلل هركذ اهريعرخ )هوجو نمايندلاب قاسم مالل
 "الخان فتلةطعالمرمشد إو (َمنإ ف م ساإ ة إموصل)(ضك باس اهيعدابد لاك
 /موسعلإاًصق ب وجد ىف تقيم دف وجارل) اماه هلوعب اذه تع باجإم همي
 ماكحتلا نملصالا) زهعؤرف ئمو ناقاعايز وطاب مدير شد اه ياسا ذأ
 ةيشلازعدجدإر الإ هلم احم تلكنوبط خياط اهكل لق )ذائ](يندلاب ةقلعتملا
 مديانرفي تابودرلإو تابوصصا س رعي دياباع نال ظ رادو ثيل سلا ةلماحم م
 |عباكدوصعل تنافاذا مبوصخل اوكزارق) تمركخامكقئنإ ب (ت)خ|رالسالإ و عب
 . | كالا ناناوحرصمناوةرعاشلإ هزه فلام اهففلإ الل اقياله فلا مملح
 ينل وزتنالا لوقت ادالاهايإ هماؤتلاةدعاقلا هذه هيض ماهمدللمتلصوينع
 كي ذو اسؤمزيوسامونوكلب 5 ةدعاقلإ نه سيصَق س يلود |يئالاو لوسلاوه
 هبقلامترعاقلاه ذهاع حمد دقامدولنيفود ايمناناو لوّسلا م وع انيإل
 دعيناعاهنالااجو/ موعد ناضمرراهي قوفاقل قسم ره نإاددي اشم ضعب |

 هر ان هوكم ناضمرراهي ف هئم بورش م اوةوهطم او يبي نإ ىعسيوةيصعم ا | ٠
 نال رك حبوب لل لكي مدا ذلوانت هوا مهن بسحب يخاروسد
 ىهةدئاقزانوكن مرسلا ركذام 4| ليلج والو وديسملاب خلك نم بنها
 يب هكبجيىزلإ ب جاولا قئاياغ هن هتفوعام عموم وكذ امال عم باقعلا
 | | /7 ل اههعقوتلإةِبنلاًاهمتسصفقوتيو ركع بئاعي يزذلاهئاف ةيبوقلا
 ا ةقيلب كوه سايل شكة نمل بعبا! يذلا بجاولاوم اع نهري الك
 | ةهواوطرص نافاس نوم نعرطقلا ةاكه يزل لاك ة برقا هدد يمملا
 . | مكاف ةرافللا صوقتعلو ةيرقلا نوهزييجالاهيالدسخبافتلألاواهل هجارخا
 ةينل] اعدام فون مدعل ل ذو ذل ةراغكل] هين اقتكالاو هبوعبوناوجرص
 ةصئخ يع لكس ان عمو ل عدفاحل | هرم ب دل اوال سال إعمْفَقْولأ

 اونا توجرماوالاب ثوطاشم مين اهيثلاذال وول اوكعردت اةروكزم) بجاولاب
 ة لا اهنا ةلماشهنر ابعذ اكنوطاخم هئازرعت نا كوس الا اذو
 ,يلادهمب امو عركلاو باجي نم قيلكتلا طخ فالشلا نايك !ناقون
 الامرليدتيساؤقا ايميل اذ ةجوزلا ةمرخ بحس تالطلا نوكأ ع مولا نم
 تابسااهيإثيحنماعنوداموسفنلا ات ارادجل و لام ا فالتاكميل|عجوب
 | وعلإو بندلإ توسشو عيبم | لك( يهمل :وقعلار اثإ بترتو نامنعلا

 نمت يوهينجوهفلتم ضيال ورد وهلا خن اكافتال سم اهفاعل نافمذلا ف | مكن
 ' | ناهصراد تسلب اراد نايدرو عورملانرفاكل/فيلكت يعاني هلا مواسم
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 عماوبلاو مي هرادهنعولةنوكبسلا لاق امور السالإر] دق نمي نإ ةتبصكو
 ب لا: فزلتالإو ءاجالايوعح عميالهنإز هلوجوالان ابى شكرن دبور
 فانا غالضيإ لوقينا لياقل لوقاو لكن ايي اطادوبها يرامضدلك لس لاق
 اموإسفناو| لام قازتإ نائف يلكتلا ب اطخيل ا عمري | هي عفطعامو لاما
 بصي( ) فرضدو# مرح بيس دوقعلإ ةحصو لد بلا دأ بوعول ببساهبود
 اببس(وداطن] نوكوركذ زيي قرف يو هاضروبجب لياقل رضي اهيل عجوقعلا يف
 مَهامةدئافل| [عماعبشلا لم اإ] تاقناف لم ايلف ةموؤلإل عاتّجسالاةهرج
 وعَملا ةنولوقَتع | بحلول نايِاَعا هناؤو لسا لاوحو هنالارمدالاجو مم ا لوق
 مايل قءبالاوعتالامو نعمل ممن مالك | منكم | ناوديجنرنعازهتلف
 .| رميالوبمي]ة بلا هل سحيامرئعمدارإ فكي لق هبال|(يلهررعتال امر ىعماعما
 طلاكنايتالإ نال ةركذامت ةدئافلاراصتع] لطي إ شلإ زكي ليو اتلا انه شم
 نإ لاقي الإ ميلا سل [عمّمقش مدحلرغكل | لاحزكم هنعييزللا لكم
 توكما] لاثئم | دصقيولامون او لاثتمال|دصق ْس اهانعميفام ايكون
 ةدبصبال ل مسمالإدصقو ماي )او ددمّمل| ندد ب اًنيِل] تا]يلدب طلاباَيت]
 ايام ملول كلوظن هيددوومال اباهاولا نيومالا لثتم|دضو متم من (ومالسال]

 فنمرمللكئعي)» ن..د نحر مي يعم ىذسلابرمالات لماتيلف الامل طم اب
 يرمل) لاق( هدارض) نم دحاوت ١ هرضيرم (ىيعل] ثلا معيؤلا وهدارض)
 | يهم ادّص| د هابرم تا د عئىيئملا نإ ب( بمال بها هين) به كل | ناهربلا
 رمال نارمك]ةر ادع ظد ومنا وبر وماهةادنع) ع يبج عيه شلإنرمالاو هع

 سي وم| سلا ىلإ سلاب وهوحاوبلقلا نإ جكرمالا نوع ى ولاد يلا نيع
 ول هيلا بختامانهوادمدوغايلاواب وف ىتن كأقسسلاهد حاول يا هوكي اكيد
 ادب املا دبع اعلا ب هذوززوإ وك وباود اهلاكهفواوزمو يوعّشالاسحاو|

 يون[ مغ ينلإبرمدلأ لل رض د يدمالاو كار ءامالاوار خالتو ايضاقلاو
 ِهنْصِبب الود نرع امذم اوما: سيلون) | ك[ؤغلاؤعل | به و سكملادوهلو
 ةوهفم ا نزع مالكل) سيلو رصعلاة مالعل] لاق هونبعو بجاه نباءراتغاو
 هرّصلأ هدو شلإ كل فاّضنرمالإناف يا اعطَف ءفاّصالا ف التخالفرياضمل
 لعمال ظملوه ىلا ل كقإ ظ فلو لحفظ هلوهومالإ كملنا هال يا ظغللا قالو
 كلة ل ههمدنوم )اذإ ىيحم سنان إي عازنل) (غ/ ل سهتالو ةيئيع(م زهير وصتبإلو
 بئانهيلو يف اراتفتلاك ول | لاق ىينإ الوزول د اضم ئيعل | شنان ع ىيرمالإ
 يأ ن|ويلعورصيبامن إن حبت ًي د يلا يرمناجل ]نايا ناش قيصلالىشلا
 نعزونمل هناك لاق رن] ماوتلالا وإن همت فمرطب هل مزلّسمو أه دضوع

 حشسللا



 مسباليال اهلك ال نكن ] ه دض نع ايي ىسيلونالوإط إلهي د ّصال نايات لعوإ لص

 بيهن سسلهت (ذلوبل/ ل يبس اعني دّصلادومدلإ عز اوئحالاهتدئ الية واش نولإ
 بانئللا اذه هيرابعل وهى زل[ لئالإلوّملإ ناهربلا يرمز جرو يكن هدضرع
 رباغم ل عداب هنعر عي يذل) سضنلاب م(لإل وغلا ن(قلاق ليم تلا نعيرع#(

 (تهابمرعوهتم اهم تطفس دهر كك ول عئتالب هئعربعب يذلا لوعلل ٠
 ياء اصتقالاب خم كر قالا لولا ين هزم ا |ههطوتسين اطول اذه
 د)دنص| عر يدوه لوف معسم وفي نإ مند سفنلابرمالإ مافن اخ ع/ يضاقلا

 نهري ل افاميينعمالوناقاهيةايلإءايق تاذلاب ل مايقوطنتقباك هيرو
 وفزلامإ يروم( دا رئحال ضعت دل خي الوق ىلإ دوم اي يزل نائ(عطقلطاواهو

 هيتةلدضلا نعول ايفيطورشص يسب ال ابق ناب[ فسخ بارضاو
 تميم وهئذلا ص (ك)دّصلاوب ديراول يمي (غ| هنأ” ضاقلاهبدرامىضوتعإو
 ئكلاحلا ضل شير اولامإءيقنإ ىلا ةسشلاب دوقمل كه رومام اوم( هيزلامت يلدز
 يسلصوم ]نا عا ذارعملا ل طبام|بلاطلاذإ اك يبقسلا عااد ]دضالأرمإ
 لقتل مزاتصرضلا هسبلتب املا فلسا لا بلطمئالوستمنلعتملاب الم اهلإ هدد
 ممول لموانسفن) ئمورك يرورنمضياماملإ د ضل ق عل وهلا نإ بيجو دضلا
 قحلاهلا قود بلتلإ انيالوهو لمسار ع فلا بلطومالا نال هعفديال
 ىبلنمر عاج قوتي بالا ن ]رد قولو ماعلا دنملابرومامإ| سل املاك قتفي

 يلحْفمويرنع مة دهاشللب|جنوماورمإ فكلائهنعمفلايوزعمل ابروسامإ |
 درا )هلا ذه د ضل[ لفعتو لتس[ ف لعمل د| رضا ضوئيبرومامإ سبلتيإملا
 ملصبالا نمو اعملا نعنكلا هب ديراولامإ الثما/د صال ر صا اعلإ د صلِ
 رمال ومالا نوكذإ هنع ف ككاو هكون ني في يلادرمالا ك)(كضنل هنأف عاونلا
 هزهفلد|نايبو ثلا اذهاصقتساو كيذا نوهطا مىابقلا كرت نعايهي
 | اهنممزايلل يلا ورمالارمل|قالطإ لمس وانهسيّئبإل اماه قاعتبامولاوقالإ
 يْصَتَق| بوجولا ايرمالا ناكز) ىساوب|وثبل| لاا ذهذ ع يختوهد ورعد
 نعهملإ ف ب( يسالال يس اصناكذاو عركلا ل يسع هدضنعوولا
 تولئالإعضعلا ةمدلعل) لاقووىنن] ِهْؤنَلاو ةحارلا | ماع هد
 تدلاو بودولاوم (يف لون اع نمر ؤم نيمهيولا اج مدض موف يملادرم الإ نأب
 ايه اعبي بوجولارماصصخئم سواه زنتو اجرك دّصل] نع اهب هلع
 لش فن اه دضوعليئدرمالإ نوكلي شن يف يرن م دئل| لود اك/وك دصلإ نع
 رومأك:ناينالابزلا كرتل) نعأ,يسالاروصتيالو يؤلا د هرو نيحنع يملا كونلا | فجوئس نا بال هن الاقيبطم بجحاولإ نوكي نإ باهولا دبع عاقلإ نعلو رمد ا



 اطيزروف عزعلا طن ل ن|ظوه لوقاد يرن (عسسوم نول ح م يزل| لاكسساف هب
 قسى هاش باك عدلا مؤعل) ثم ايبرمالا ده[ جلولا ناكدانطش نافع
 كلذباع)نيرمالا نم وشب ايالذ ار هيروماملا كرمل| نمرود ادهسم ناكو
 (اقرصمهرْص عامي مال بوكو ةلسمل ميقدئم عداد | امون !اعظوه اي
 ح>نعوسولا تتولا/ى) نعى وسناب وسوللا و اعسومو قمم ا و
 هر عاوإ لاقي ةاذاك ماتيو تقولا كل ذاومإ ايل عملابرم اك
 اوانامرعد نمرييارب م ىفامىععل) نم موهّقل/ لع افلا ريئصلا اع ابرخال يأ
 يس ادوعنيروم للمال قا اود دحا كا _ ومما رحاللو أ: ادب ىاخابالا
 كيؤل] نع ملا رهان ناين كسا هوّض ومى هي سشلابرمالاو لوف نم هيام
 فهيا ن وكلاب ءااوم) ناك كب تيتإل هل لاقإ فوكسلإ د ضوه يذل
 رمالا | ىسفتلاومجو دوقلا| ذه لولدم ناك ئكس |ءل لاقاداون يعم اوكومن[ د نم
 7 | اللوم دتاماعااازرم| ةطستإوبالهنمصتيو| كولا ليوا سموه
 راعدسن) يزلاو لماتف وذ يوهم ا عاؤئلا نإ قسام |[ علليّابلا
 اعدتسالإ يد نوكلاعرمالإ ف قداسدا نعم ال عملا كابتن بلطي
 ىه لم هلوقووضولاب هيا علارل | ظملدا ألو كلاب ويلعالولدم |
 يعول ليس اء رلوفكاع شمالا قاعي هيرب لاطا ثنو ] هذ فد

 ظ ٌ قروكللا|دهدلعفلابوجالداد ويلي ) بوعولا يه ةفصو ليس اع يا
 /دهتامةنزاوم يإ مالا له رقت ام ناو ضصسقم لع نياكيؤلإد ع
 ظ لد يمل ناك ابروكْم ا لوضلأر يغب اعوتسال) كاك أذ كانه لبق مولتن ظ اتهيرئرلوهعموإ ولغات لاررصلل ةقاَضا نمهاي] مدقئام ةنذاومو]
 ظ انكر تف بلاط ان اوك وضولابال لادع] لع ايل عّملإ د طاب نكأ عضولاب
 سيلك بهل شارفلإو اشالاءاقلطم ظفل و ضبد) كي قاع شعل اخأت
 اساّلإ يس يواسم ا نماودتسالإ ن اكنإتزهريعد ريع لوماو هب يهب
 نقتاماعوزب بيلرظف بوعولا] بس عنيت م ذاواعديمسلعالا نموا
 00 انه هربظن يريم برا صرمالادحيف
 بومولإ ليبض ع نليملوإ معالاوإ يواسم ا نماعدتسالا ناكذأو

 هج

, 

- 

 اضاع لوياعدسُممل نع قاطملا ىزلإ ل ديو يلا ضعي يدصوبو
 (َقاَقَنا هيدي رودرا ذ اعلدي اعدّضل] ناودّد اسوم دعو إهنع يملا
 ظ : ةمياميوأشنم عأًالد ىإ ءشلإ ةهيح ئم ل لل | لدبي قاعتصسا ع ىّس

 ١ دتظحالموورشلارابتعاب ميمل| هوكي نإد يعم او ةغلل] نود عاشلا | .
 ظ !| | عقواك] هب د د نعال مدع يهسع يما داسفايعركذامدوععذود



 نهمنعوْماناكلداسملا اعوزلا لدول ليئاداث عوشلا همقفاومهرعل
 اهرشرستعملا يعمل ابامهماكذأ اعرض وبعمل اعلإ يوب ةلماعمو| ةدايع
 رهتعل امل م وبووص ين هنع يجن نإاعطق د أثا/ لطأن مز ازا زو بيملاوه
 [وصلاو هائا ةهبرللإ تاق والا ادصواعك عملا يعم اب ارهمزكم] اعين
 تاكلدانسمل| الدول اضياو اعرل | و ىاسم لإ نايعسد] ةالصلاو
 سيجا بعوسمل ا نعوئم اذا هنع عْيص ]اعد اهنسم هنعى م إ
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 راوص| تقوو عر ٌةعبسب ىبضعد هردّمد نيملايارؤ ركع هد نا كا
 دارمصالا يا رصعلاو مولطلا يل يصد) جيو اقلطم بوعد نإ يل | سهلا
 داسللب ةالص اهي جالال ةروكوك] ةالصلا ىع ييدون اى ]الص نم ىع
 لافينارظلاو عمارجلا ومرسل] هل (ذ م اهيذ اهيلعفب اهيل ةمززنل) تاقوالا كيت
 سمئال هنعيبنم وصلا د نافةدسافلإ ت اقوال نانئوكك يحزملب |

 ةقدقكلا يف يملأ اعسم ةراج نعوم ظَمل رجح مالل) اف ث (قوالاد اسد
 جيشو ةّسورلا ف هنم يعم ىزائ هيومن وأ وطير ة(يدةهاركا لهو
 رقما عرشو ةزرصلات انكي قيمَدبلا يو لوال] ةالصلا تانك بذهيك|
 تود هماوجلا عم وص رشل) لاق نيلوتلا ايد املا و نامل ةراهطلا يف
 الا اهو اهتيالاهي دئعموبعي] ةدس ااه ومهم هيونتلا ةهداوك اع

 يطاعتىهلاكّس | فبال نكن ممالك يق موصو يئينا (ههيع بايام
 مكون ناالإ ملل اهداسم عمفزإ ادولف يكف محو دساملا ةدابعل]
 ةعرم9ةالصاهن وك يح صراوجلا لاقي وة لس امل] ةدابعلا طاعن ةموح
 فقرا مسالا موو ما هقالأز وجيو) ةدسافلا ةالبعلا ط اكد ثيعنم
 هرميو هداسوإعيام اعف اودالإ ةمرحظل] نإريحال) ىو يحدْورظُد عمها

 بحر ورودس جو سروممم

 ةسيوسول اهنا نادي سرس اكموزإ لع راش امو ب ؤل) نالاهيدؤنت يا
 انيلكو سائل ر وول نبرطد هداك واهر اقنل لدال) ناطععا شدنيطايشملا
 يشل ئباقوُعلاو عوشدلا ّسوشيدو ةزلصلإ نع بلقل| لشي رومالا هله
 تامؤلا يهد اي لاحعُملا نإ قانل) نود كوالا يف امنالريد (نلا ناك ثيص
 صوص | نامل يق هداجي) لاهل عملا نال هنع مكاين نك الصوص ا
 لاهل كتي يوه ةفصول نوم | كل ةريغَس نابام|همع مك كهن] نكي هناك
 لفْس د اباساورلابك ناك /](قبل هال لاو وُصيالواو يسم مان ] نححي ناك
 اهكايفن) نكي اقوالا كت تلق انوع ن كميل لعمل ) لاحراعاهلدوككل)
 عئتمباممزالل| ن الامي ةمززاَن وكت ]فاهريحُو ةالصل) عمت دإب ةالصلا نع
 تمره اموؤةالصلا عوق يرابتعاب تاقوالا يثمالهلا تق ملاكفنإ
 الاله اهي افخالف عم اوهلاو حجج ع]وقنملامززجلا يف هين| ةراشالا
 كايغنالاثال) ذهل ةجاحال لابس لمل انوةالسملا نع( اوقنإ كمال
 نع ضارعالإ ناب وجرد مودا يوئالإم وزدل) ف مرشيا/ نيش هئادحإ نم
 الط ممويصنإ ئعركاكفنا ناكم وم يد) موب موصل مزال احد هدنإ هُم ايْنع
 ثااعهكابوهام ئيراجلانم ىاكفئالا لصعران خر تعي ماول لوشانال



 هن زكبالو هيمس اكنيبن اجلا نم موؤللاوهد اسغلل يصسل مو نللإ |
 , و ندي ا ةفاييضلا نع ضارعالا نوكيذ | سيد ] هلعق اهرعإ نموب
 ةىضالا نمزكالا نع ضرع| هر طفاول عنو اقلطمال وصلا ضار عال وه
 ٌنموينالءاوبلا قمنوكدلاحو نامز لكمرءوعلا عم ضإعالاق عبوياب مل

 ناك نانيتعل ارت ل (ئزلا عمير نا لب املطمال ةلماعم نوكت ناب اهلج |
 «ىشنيلا عوج اليك هنعامداغإرءا الد قعلا سفن هنعىهملا
 ةاصتلاب داصالا جوهر يوتمالا لاق .ىد عيب نعول ف يذلا ىقعلا
 ليواتلإ فرت ناو يدن) كردلايف فيلبوانلا حلوه ةعنيملا م أقماع اذاعبب
 نم نوكتر لومار مداه ذه وئام باؤنالا هنهيزم لعب لوفيناوهةرغللا
 عوجرل اكيد قعلا ف يا هلك لخإ درع ال ىزبلا عيير و لم (نيرف قالا مسقلا
 تاهمال | نوطد فاهمويذ الملا عبب نعيؤلإ ف يذلا دقعلا يلخ رماجلا
 تارا نضر ويب او وسم سفن اوعإر ىزلأناؤييكونسالا | كو نجالا م
 (ىنفنيلا يزلا وجب وهم ناو ين ةبهاملا فخاد نكراا ناك الو دضعلا
 د ادفعلاس فنالاعببم | نهلوحوهء وروح ا هنعمل نوكي نا انه عيبم ا
 الل عوج اكهيا مهل مزال هيعالخأ تاو هسشن نوكيالذإب مذع مراشومال ىولا
 عيب نعوولا ها يونسالا لاقي. دب غدد عيب نعيويلا وت يذلاروكاملا
 تالدقعلاس ئنزع عر ايم)ل دوق هايزلا | ىالويف (6|الثم نيعدرلإد عيدلا
 هفاصو نمد صاعق ازوإ|دئاز هنوكوويبللنباكوه تحزم هيلع وفعلا
 سعزبإ) هلاقاووز الون لش اليعومي مزالل عوج ىئهن] شلال ]مز المنكا
 تالماعم او تادابعلاؤغا نيبسفل) ف كجالوولا يذلا عراذلانأ«ناف مالملا
 ذم بويصغم اب وصولا نعل جلا ىف يذلا مدانلا يا رومولا« هنجوؤملل مالوم
 ياويل اكو في اوضولا ردا حلل ريغل) لام الن ان لنخعاوهو هث افلعتم تودوب اهتلغن 8و الئلوصول| ا ةلخادلا فاكلاب ده ىع فنك ماوقورسسو) يا |
 . | لصافلاهت دوت فوفوهو خجلا ان تو وبيلا رج جال يه يذلا ب اذماكو
 كلذ فلا ئودنعيملإداسض ىإ داسنلا اعملجلاىئلا لدي ما تي عملا ريش
 ناد (ريمل] الدي دل ن|قلطإ يح ميلعلدي هن)قمرعملا مالك نم يهني لا الخ
 عيبلاو ترضنعملا (البوضولا حن افئبا) هلل تيوغن ف وعيوريزملا لام فالت] تلق
 مع الك امش اذهل مهزللاانيالا عريض امرلوصعوامهل نازالاموتادنلا تو
 اثم رج ضرنلا الخ دنول ومو عيبلا ةونصولاونمول| قلطم ع لاكفني امك | دير) اذ
 ويعلق اطمن عكس لول زنافئدابزلا هصزرلل) تاقوالاو سة فاينصزعضارعالايف

 /ززلل) نمرومالاهزه تلمع عبببإ ولطم لع نائل و ةالصلاقلطم نعي اقنإو |



 انغل يواسم|ءزاللاوهم اغلا اذه قداوملا ككل الإ عز هلا ماها تلخ كنية ذود
 اثهههب عدارم فادح موقنم اعادر تانيا ثايالابل اعل هَمَعَمحاكرم سالف نم
 ميلعداعاب عمار عجم ملا مالكا عجنشو مدصاعم عبتورمم الكم ان مدعل
 دارا نااوضؤو عردنعمزي عر هويت يف عيبلازع طفشت ةدابزلااهيإلع ينشتل ياه

 دصواهزئ(نهيلاوهل كب نيب اكو ضواعم سيل ضرملا واد |ئننموعلا رعب نوكاهي
 هن هِضلاميرَمْف نال ئل(ؤ الخ ذك در وكمل فاماو م اكعد ) لاقئيشلا ضعب ف
 وفا دفتساعاجاو(ئائت)ا دكر وج كلوق نإ اه دصم نوكي )لوز ناهيعوو هتان وك
 طفلا ||وماتْمْلاماددة م | عدل) نإ ذه الكس واعاجاهيلعاوعجاوأفافت الث ةاع
 وهام فلئضإررصم نإ لوالإ نام اهيل هس |ومل ناك افالثم ي|تءلاغوا
 تئلاحتوإ وهل اخ ناكئاو نالمل هدجد لوهكى إىل اي كل د نإ ناكل اذ فالكل ال ىالتخالا
 نعبابيومسقلاانهراتخدووهسفنن لب ماللا/يدعتيإلتنلاغا هيلعلكس
 قغاكررذت فوزي قاعتم ياولايقسواهإلممم اللاروئلاقي ناب ارنعالا اذه
 ياكلاءصولامسفنب يدعي ّس نالابقسب قلعتئزلاهيإ يرن الاهل ثداراؤانل
 ل دورتك لولا ف نحو هلافلاكك ي!نالملاف الخ ا نك واويدغتلاو ال اعمنوكي نإ
 لكل بدر وكذنم لونلا ن اكو هب نولد(ق وف نوفسصم اوك [علم نا لم اصل ١ذهاجع
 قلاوهذ] ةفيصلا عمي يارمالاد ىاوب دإ رد ايرمال | عطببم درو ىّين] ةلكدنم
 هبوب نإلقعيالبفلاوهيؤلار مالا سقف الككةروكؤلل احم اهب دارت نإ نكي
 ميلاوهر ووو بلطلاى عع ةغيبملاب هيلإ فاضل مال)ذامإر حسا مالك فن عمدت
 >ارلاو هسا شعب فو ساب ءغيبملا ةفاضإ عب ناال|ميلل] ة يهل او عع هب ريئملا
 لَن فلارع دولا دنع ةغيصل)كنإيب يف داي ئحادالاةغييصلابي)اه
 اهفراركتالوربدعو و ةحابالاوإ برسل هنمد إل ناليؤيلدلإلدامالا بوجول) اي
 ليلدلإلل] اع حوكإله إو بومولإهتقسّيح نإ نيب كانهرممك] الك ذ عمانه
 ناجم ايف مدقتا ةنيرقما,زملفايورلا ف دب الد ةيزاجملاه ناعم ايبانهرمقم او
 سك ديدهيلاو| ةيوصعم ةهياشم صون ذالانهوصو ةقالعئموطسصنتاليهو
 تلال اكون ةهاركلا) موكملا ع هذدصدو همارجلا عج عرفوا ناقش اماولعا
 رازنالا ككزاوامارحالا نوكيالو,ل عدهم ذا يدتعو لبق ذكر اهينم] وشف يكبسملا

 سنا اور(نزإ لا عكويبصم نائاو عمق اعد /اوغطرلؤئالادب وقيلإ لم يذ هنمو
 بره ويلارل (قاسامهس قرنفل اوم (مسق هول وحّمعاجناليواضيملايإ ه بلع

 راذنالائ اولا باب فكم فيوئلاوهديدهيسلاك) لارلا باب ثركذهئاثماسملايف |"
 ليلا |ذه عالد!درماو عنمل كى اعت لوم ممالكاله فيرنا ف ل 0و غالب لاوه

 صم سس



 ا

 اكول ق ووفد نوهر املا قوفد قوز |زنال اباوما نول عّتجوصورمالانهنعربع يذلا ثوتيلا
 ٍقرافيومجّجي ركل )لاو عضإ لا مب ب عا صوتيا دق دل عجزيو ين ونتسسلئاهل لصارل
 هيلع درهما ناك ةداضلل يف باحإلاو ديدهيلانيب ةقالعلاو يماريعما كذب ديد
 نييةيوستلاذاوةدانمل مقالعلاوأيربصت الوإ اووصا رك ةيوسنسلاو) همركممار ارح
 /دعل] نعد اجيالإ ىلوصاريلآ وج جون فشلا لاف نيوكلاو| ىلإ بوجولةداسم كرس | هضلا
 ةعوصب دارا ءاوويل عيل ةندقالةارمب ويلا ونوكء ارقد يداضيبلااق اونو وع ةعرس
 .| عوقولا يوم ةيونحللاةهياضمل | مزقالهلو ين مددارااكر/ لراس ةناونبوكتا
 وكلا بطن لوقاو يفتن سلطاإ و ةةالعل لاقيدفو يونس الانا3 بحاول ل مف محا
 زموم) يب اهد ناذ#دارال لودي بطل [َومَحادهِلو ب ١و جول) ف هخالكَمدارالا وعمي
 ْ نط صملا مالغ وأو معوقو مرود !قلعتبدعانتمالهنم هدود ل9 ن(عالا'ئتويالوثا

 برئلزوئمو تالطم ان طوسبم وها باك كامرئلدو ةغسعلاذاولثفلاد>عجلأ
 بيد اثنا ب رتل نمو يزإإل)مامالاكيواضيبنإلاةزيل دلا هيلعر ٌخافن] دقن
 لاكويل)بوونص بدا)انافيونسالا ذاق كينيا لكمالسلاوةالصنإءيلصماوتأ
 وهاوهب فرملإهرخل(عسقولعجون )م هضعب ع قنرقمامالا نإلهنم هن | اج ض د اغاو
 صئرقوعا بودنم او قالخلل| ناهي قلعتم بدالا نال ص اذهل مالا يب قرفل]
 (يطلاربا مو هيلبالا علا نافذ افف مارح هيليإلاهلكال) ناجومعمس زم ,يفاشلا

 يبل[ يئباج لعد اذا رلعف يذلا |عنلاب ]ليل زن يأ قيرطلا ةاق اجحرعوا ظ
 ات اميعبلاسئاكق لعب و قدا هن عامذإب مصعب هيو ثكيقالخنلا نسكب قلن بدال نالرلوفوايوسالا مالكي بن) فور داشنإ ظفلا ذه[ وه يلع صنايع
 دو جول اوهو صنلولا علب الز بقسم اووودعم ار مشف لزب هرميسفت هبارطصأو سن ذعصاع هنو د ناوصداموهو يوعللا نعلاب وش ةيئت اج ةعقد لوانت ياو ع طنلا تافصتمموعلاذذ الرق ةنيب ملي !امومرث ماعلا (مادروماللدذه ةىاركنمووتلطا ام ياني الفررصلا ضر ذلام يحض انني ودل شمل مجال ذي ربع يذالذااماعئيلوالا ف وبكم ةئالفتارومل نحن خواشلاوعض نم هلقنام#
 مساكن االا ف ةركل إلا نعادعاصعراوش وت اسافر ميروببزلشم نعروكؤم ا ىيععللب نبش موز رتحلو سجل ةلؤنمب اج ءاوفدأل ,ويو ب عياولا ناك ناو لولدلل رادقل ئيصتوطببميارص خاج ةلال» يع نم نكشلإ ىارعاص ولكل بص ذف يأ لماعل) فورم لاح ًرعاصف ليم او مورعمل اهم زك ق حسا لها يادوها
 نيالا فون لميالذ] ارءاضو نيئنعم عددي هن هبلعقدصيالرسعلا لاك
 لام دررف| نسومو نتاع ندجون اذروكذم | نشل ]احاعطق تداصإ ذهو ضيق ىمزنكأ هانعمو يلو نين ئمتلاو) ناش ا دعاس و نايئ لكم نوف نعمذارن ضوه
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 لري امراذمال بوك لب نيتك ] نعان | نحا ارعاضد لوكالم ئيث)ىموتلاول نيس اع
 نوه رض علا نعد حالا هباوجاماو لاو نيدل | حميلول) ار ننعم نمثل ع
 / اص ىد دردب عدانلوو ن) اع هانيوو وف نئشساعلب ارعاضو نبش اِعلدباإّسماإ

 فالعمل زان نكلولنيعردب ءعابولوحزييعدحئوفاج هعيبإنابرمانإ انعم
 هن|ععارعاصُملابخذى | لماحتل فون لاعهن]هقسصكو يضبلاماكلل ذ
 وكر يا ارعاصلو ارد إب هذيو نبيثلاعملديامواعلاو نيعددلا قوت نوكيدم
 شع و وثالْثلو أحالإ ثيحيزم>دعلإمس)ائعرصويع نم ملوغدو ىهن] نُييسل) فوق

 هيلع ق رصيد )(ىماواطإ عطل غففقار عاصم هلونب هجن مو فلاوةياسو
 /وههفم فرع مرمد)هرعوؤعم نإ عذن اذوب كي فيكئارعاضعخ يس عهدا اعلم
 هيلعونتسإ لب هل دسم الإ هيل) تفتليإلاه ووفر ف يكف رعاضهنلوذ
 ىلع هلوفإ جشيعورشلارلعم اير صصونع نماخاوتب سئل نم دبالونإ ب وصلا
 وغلا عم اا نسئيس لوو ظوح ا يدوقسل) نم عوتم | رودلإ و ؤدنإ لوانتن مع
 عوتوثله يلع »رب م لييغسلاؤوودعم ا ءاوانتو دحا و ماجرزيع هنوكوؤرووم نإ
 لبوباسلانعلاب وصح يع نمادعاضم شيش عباعا  ىاذارف موال تعقل
 لال د وسو عدا ىلإ ةئاللثل/ قم ةبنومل خلى اص اهيل ذك لعل عوجولاقيدق
 ثلد((لاقين)زإاوصعربع ئمادعص وبس مهعروق كد نم ةبررم صوضخاع
 كفلوؤماتيلفهيلعلد اموعميتايوإ م لالي تادوْوفوشغلإ و االد وقع
 يائياافلدافل) لوفهدام كم يإ ملة نم ءخامل ماش نع عز عاؤ مس لسدلا قواعلا
 حوا زئال) باد نإ عٌرطس اوزإر هسئشمررصلا ارعامويع نإ يملا ب هذم |

 يل مام ىااطعلاب سائلا عيجلي د راوقوبسفت نم هههلامأ كد حجوصي مإو

 سقت مرلمُس ي)ر لوقيدإر| نالاماورح | وكت يطع اناباطعلاد ي] + :ونانلا ع يمج
 هو هدارق/ صعبلر زاطصالإ لَن م سسانلايجوورمعو ديزلاهل(ة يلعن الك
 ىهو هدا نموهىزذلا جزلطصالا م اهل ارك ذ اما ذوخام ناف) ٌداكصوصخم ا ظللا
 ةاشإاذص فوري ئكرلصإن ذاك فار غتس) لوس طئللا زهر وهيفم بلع ئىدصيام
 ىالطمالإواعلل )ودا نعم تاس[ قنلاولصالاؤايب عموركذ امرهم ا ضوعنل ل
 مل اذلإو يربلا وهلا ةدارإ عون عفدو حاضياة دايزانه ىذا فيوعسلا مم هفشلو
 هِي ايِب ةفاضالاتتاهاوسماعل |ائائلاال ماعد ئمموهخ]موهلا ظاؤل) عاوم) عوبججيأ
 (ئهلليإ« وول هلوو قفاوبالونالوعاود|رظافلاب ه)رل]ك|لعوانب ٌهيميمَحع]
 يعئاشلاه يلا بهذ |/موهعلإي هعيش اهلاوهرسيل ظانلالا كلث هلو وصول | ناذ
 قملا نب ةكونشم و هزاق ومو صوضدلا ف ةَفسح حلاق نم االخْزيْيَم ما عيجد



 هسنشلاول ةيبعوتمولاب ى مولا يمل ا ةثالتلانمدحاون | ] نعق فور نمو صوصخلاو
 هلوَو عم ىرصولا) ذه سرداَبلإ نإ كأرتسالا ف هيج دم هرع ددوذيلوالا بهفماع
 فق ةنيبمولاافلا ف كرجل ة جيرالا هوه عازنلإ صخب مك وتش الا موعرظافلا
 تعوئانلإ فشلا وقول | اهيل جوتلا ضنك لتبملا اهلين مشل ليرصتلا ةفمَيحب دصغي ل ةعبدإاويوه جبل صوصخم انه | ربل /وهدتالوطلا
 وفل يادحاولا مسالا لوالاعونل) (ردرصدل ةدعدر عمرا عريجسل اريل ةراشالا
 رؤي اواونمإ ني )الا ربداطمو هع فوصو هيعاسم يف تيلانثتما] نيم ناني |إلي]نأسنال) ناوي هنعموعلإ امرفن يلازغلا ومما وللتم مار بع معد ةمافاو جو هيلع نُسماموصو دىاد ل مجراعي هناؤ ل جر افةدحولاب«دحلو ئيعإذإ اتلإ داو نككولامدمالم سبت نهذاايل) جونمعوهلإوداسل دميعال ثيحاللاب فرعملا
 كااقولاس عملا ذه موعايلكذت اواراكص |ةحالر وف [عاراستقإ ةيإلإةهلب
 مه)قالطن]ن |وم ثالثلا عفبإل حب تدعوا ماهل عدلا يملي قالطلا لمد
 ةفيلاال وعلو نو عارب ال هذاب ءونعو السلا بعنياباجلو ماللاب فمرحلت
 ةؤللو اللاب فر عم ا درعل) نسالعذاذ قلاطجيرج وز تاجدزو خل فولاعرد ذو ثذ ين
 نكأرح] هلوفكا اينو نمؤم ةرملوقلطتندوبعف اب ورزإلاكروموهملاة رع فام ا
 ةعاجاجلادلإئلاوعو يرمللا مما ل مسا يلاثللعوملاو لماتيلت فلل جاتو مو نناعكذيدااذعو نملك ملطب نلف 4 نيئيىذل]ك يدلإوعْؤي)لدو
 اماو ترتنكو)تلقدارفلا وبدلات مساق عود“ .ماللاب فرع | نالص ارلاراضم هزت مالكزجد يولتلا هو عج رنج مسار عيوسإواعيدكوتلاوالطصاا ينال عستا
 راو رفلكوا و جافاع ءلثم ف (كا ناو ةةدِوح هزاع اب ذولي يكف يؤ هن) كش عضوا وه ذازو باق لطل فيرس نودب عضو فيح اوشه ريمي هؤائلا ايد فيوقسلإ طرشي مساوإ فموعلإ فيموعتسلا فوحد مسالا عووجوهمويملا عوضولدإَح مك
 يقيل ةارغتسالإهاولدم ناو اعيجة دهم اوذفقم اوإة اخو وحملا اقالا
 برومو لينرلابدمؤلإ ل ها هنمصحم كم ظغو) نيكل اولث وك د هوم ملام ماللاب برعم )يدنإ (ةلإءاهكجال ل يوط هيف الغلاف فرعلاعيتمجسلا لم عاق
 نشج سا ناو توا نمر اونعد «درعم نموا و جب نوكيا مري ماعلا و معولقعلاب هصاصتخالوففاو نمورئامئي دنعججإلوج مساوهو قيباعلأ
 ملاَةإد] نب راعشإ|مزللا) فلالازإ لإ نو >ماللأب نيعضول ا تعم اوين فد وعمب
 ماللاكر يجعل مداوهو | الل) لدب ناو ة/هل) لص ادحاوهواصرمو مالل اوه

 ةركئابمم| ب اجاو ة اغلا فاتانةمادسوجو نام نيلوت وع وهيزكشتساو |
 :مل] دينمو ةأفافمالد فرحا | يف نييلوصالإم الكور كسل اونا يس /حل]



 تومصحماورث يف ينارقلا وص( امولمم هناق يشل ارمال مدل با مداودحاولا مالا
 ريعلا لومي الف ثم الهش درعدماي املي هماليف ءهاوس) ل جولد لاكهناب

 يعي عمارجلا عون يف ملا لاق ممدعو زوين وسالا اع لع يم ااجدياعلا
 ريسفملاة ياويل عوهرئعوت ابئالإ يف داحازتكالاو عوج هداف ليقول قي كارموهلا
 ثيرف اهلإ بجيالهسد) نإ نسحب بيحب ىن ينم ا بج ههاووكنارفلا لا يكس ف
 دحاولا (نذتسالاةىصهددويو مؤمرحاو لكي ] نيزكلإ عطتالث موج اعي دأب ممالك
 انوكيذإال مصيول) جيلا ء وجم عج/كاج انعم ناكولو |ديزالا لاجر) راك هنم
 رهام ملا نو ركبدلبلا ل اجدونك ومجلة داد] اع ةئيرغ هيا موت دق ماعم

 قب ك يونا اهونكو ءوكد مل تايانإ يفداحنلاةئيرف تم (ة لوفي كوالاو مهعويجتى
 *وطةيابسلا جانلا/يونسالا ى شم لوازإجو هول اطاوراولم عي عساك لإ
 تائصولاور (هيفتسالإامساوطيرشلا هسا ربا يف يوما (يسالا ثااتنا ع ونلإو |

 نلوم تالوسولايف اساو ئيعمايعاديالئاذظ تالوصوك وع ند اهيالاهجقو
 يل ةراشالا (هنباعم يوبتعا ناو نييعتلاب انما يئاعمإجب ملول هاد فراعن
 تؤصل) ن] كم ثويلوصالا»ركذامتلقئاق ةلصلا اد هناعم فرقنااوئنيبعنلا
 هشيعلئلويمو امةدرع/ ]41 فراعه هي نوب يينإهركذ اعئل ا كمويعلاظافلإ نم

 يهمل ذويلوصالار كن يلاهسس )اهل ناب ةفل/ن ا عقد دق تلقو علاق انياذغو
 َةَقِصجه ]هدو علل ةروكزل ا غميعلا نإ |وزلم وبلوصالاركذ كاوخالإ نونو يلاق
 بملصوءرو (يئلاعأ برديزلوإ صوتا و مرهن) نيد هكرتشمو صولا ف وإمنم

 /ومعلاوهوى دمه رحاولاهتس) الإ اهلى ييلون] هتيم لوال) هوو ع مارين هج
 يزاجكو ععنايباهئيبوخملإ الع[ معرلاجل ئثالاذاهل يز ابي عم صوصتلا هلو

 (تلقالاهضو فراعم ن الوصول يدون لاقوقد صيال]بدعبلا داع ف تالوسوملا
 ىراهكل ةصاخ ءزهو بطاك ا دنعرولعم ا ايعإتلا اهفلطي نإ ايامعضونا

 لوقلاوهجر مري هلايعضو عينعسش نييوئيلزئاب باجي ناب الإ علوي نا
 كلذوصوض اوه: يينعم ا عالوركؤذ ثداثل|لوقلاوهو كاش الإ اعواج ثلا

 2و و قرشل هب صور والطار م ىَّس اج ةلوصومو) (ماهيغّسس )و ناك اطر سف نزلو

 تارعيالن يلوصول ا مواي)ئإيونسالاكي بسلا ع (تلايهعي هلوقولاق عوماونلا
 هوخو لشفلا اذه ف وبعد ءاقيذلاب ىإماقئب ثررموم اقرهياتيوملثم
 هيبسل لمعي ىماهسويع مما هيقَو ىون]الطمالر موسع ةنيوفوب تم اقام
 لدب عب نعربعولازاد نوكيرقرمعلاناوصالا نللزارتحالاث ودة رجا امانعمايع
 لقعلإبفسويالع /علاب هسويرناج وهو ياعت هلع قلظن هناك عام ال قعي نم



 لفك نمل يف فد أ دراشح نكهلوهزت نمدونالاهزأف بهم وعجد ناعم سحب كلب همزمب تروموعققوصولل رن ةنالثلا اهلل ماب مرقس رخو
 هب مرصع صاج صون او لووول ارسم اناا وخد زول ةلوصوملادةيليرشلا
 لمعيالامداوئ)ذ اا عمنوكلاحبو ىرزعنمةساهمفتسالا لاو يدر
 ةفوسصوم اراد ]هش ناو هئالطإ هل هسا ازوصومو )احم اهيفتساوإنافاجيش
 دب سحإ شيااديز نسل اموع بر يقسا ووش ياك عماب تدوم وك
 ,يلخدي نكل ناولسلا الو نالإهلوق ومهم فن الخد يدقو ناهدالإمهيأ عم
 الثا اهياوحاد اهركذ عمان هامرك يد (ةمماهو نمىمةلووم او عميان
 روج دارك هس مولي هريضدا جاو مامضنتسالائاسوق 2لهلوقث ةروكذلا
 اهانعمنابباجيثلالا مهنإ رن ةدعداهرككو و ةروكؤملا لاوحالا رض جاهل
 يثرب دحاذ ايبلانهاهكذف هوليود |ماهفسالاو) ةيلرشلا ع مولا وج
 رماة طرشلا هل نيش رخل ليد! ناببل كانه عرق اعلان نينمىشلاوهو
 الظمه يل نوكنال اهين] عتق لفاعلاربشل اهيا نمدركدام نكي لماما نايا
 . [تسالا بلاها امو, ل يسن ناو شيع ضع للام نبل هب حرمام هقلاود
 هلوقبزوتحاو ون ) هيما موب ل فمي م تاؤصل د لفعي ثم عم هلو هرحبو

 بو يذيب تةلذلا وبس نإ كعنماه اعل هلوق ئه نملاقاعبلاغلا
 هن اجنورثكااو هغلل)ةع)ضعب لوقالممل اوعمئامنوكىنمئاا له حولتلا
 كومو ةيزشلا ليت عمن ن) كلم نإ جامو ملوق فاو ىذا عرمعو القعلل
 (فماعهنوكلاحالوسومو)ام همس او] نافاطر شو أ كلئعامم (هقسسالا لمسو
 فل اهههصالا لاقاههل ةعونموماهو اف ل ةعيال امو لحب نم يا دسيبلا يف
 نيثكلازويلازكذب مف ب امال اهناذاق]وغسسالاذو ددارفال رهو طلو است
 هريعو| بز لول دحاؤكذ ال باكي بمب ل يدنعلابو ايا كتاكاكلا]
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 6عزننلو ةساهقسالا نركدنعهياوةيطشلا فول نسح| كآج يدعى
 ىف كئلدع) ف در) (شالإ ي اوك اثل) و هلوصولا ف دشأ ميد ةعبشل زم
 ةلوصوم اي [رعاباودلا ي) بلراو هصاهفسسالا ف كونع داو ةدابوتتلا
 | هلاوهؤ يئ يياشال!ناف هلكيطعا| تدر]باشلا يارد يناثلا لسع يعوالا ناو
 ديِقْتدَ يو لمانإ هرمي إلذاعلا عومي[ زملكو هبي م,هالتحاعمودعلاوو) |
 لماع عع زجر يال جروب ثررم وح ٌةركمل هرم ةعئاولإ هامل اصم ا دحاب يأ
 ةيلوجرلاالساكوإ هش لهي اديزب تررمسوك ةفوعص مال احوإ ٌةيلوجرلا ف

 املعينوكلاحاماهفتس ]و نافاطوشني!دوتال هو اثلجولااهيإ ايوك ًةادانموأ

٠. 



 تايم لوهن كلو ميال حيل اقلام رم نامزلاىك د بجاد نب) دقت يب مو
 داوم ذه هول افو هن ةرهعم) سيكا شرف راما ؤيونسالا ل اق ئاك سمنلا
 !هدالوإ اماهبرصنب نائيب قوفالد هنا هرو.للاهقلط)(غاوتر اعل قلطانم

 يعبأ لإ ٍيالهسس منوكلاحو كلي ءاموك م | سال يف اليس مين وكلام
 لدب يو اوف حدين يو هداج ين امو ُحارما ايعرمإ بيرتوهق تازابملا

 وكم ا رع ي!؟ويع و الهكسمهنوكلاعيو تل عامل وبعةلرمولا هوا!
 كلذو ةيناثلا شكيت ادمامهكسالاوكفالا ةخيدنلا اعازجل اوم (هرفسسالاوه يذلا
 زج ادري اهانه لوقو فايلاب ناوةْشاتلا اع كام كوالا ع نغلا) اعين
 راصكا مدعيا ُةداَسإ/ (!ةعي نمد لكالدإ لوقو ةينهدلاداوفالال | ةزاشإ
 ا سالو هوزكو ابرهجم ئلادكئل اواي ميال مذ] تاروكذم اي ةيوم ا (عمالا
 وسال| لاو يرعم ادرفلإ لإ فاما اوجاو عيبمل وحلا وو كش | مسي فاضي داو
 تيجو ) مق يه هناومال لاف)ذ|نال موهللوسمل) هذه تناكول لوبن لداغلو
 لاقول اكل الثمايملارركت ذا ] ثالثا هبعومي قلاطتن (هنمضْن و ص
 دوم لكيولص موهلا ب يكيد ةمزالل ونجد اينانليتو يؤنا ل دلو سيلو (لك أ
 فئرارتلإر ابتعإ اي فقوئ عوقولارركتاماو عوفولل ملعقلعمإ ازؤا نم

 | ثرلدلا يف ةلخادا«وكلادقيانل)ال ع جارل

 ( 1, | هالوك نإرلئلااهيعم كيب اوس ةلماعويوإ سبل لمع و)نإ | عاموُو لضاع
 انجيل ديز نمار ورصاعيوغس مالغالوك نيبتجاهلنبوتالد لهي في اذلا
 ثلج وثوب عيررادلاالثراولا ف لجرالوكد الزر يئو مالغر ملك ب عد

 عاسالف اهلماعرم|ركذ (كتاوكتل) ! تاب اووى يل عامل ى اذا ال ل اهها اع
 5 لاه انعميناموفناو سيلو لو كلو(ييقنل|تاودا نماهريعالكو رح
 سيضيع تلغ) الو نووسيالوع زم ودوإلاعمالا تارك وز ذكل عفن لعد اذ

 ريسلابرمم] لابي ملو توكل | وبيوفتو اهي نكممل| يعتسسالا د وجيوويجيوفن

 لإ ه سيول دلو تاودالا م اهيعو )ال سمنال هانعم فامو | فنلات اود
 يلع هتصداص تناكا و ىو مويعلإ فاض هنوكئام اجرح ا ناو يهمك كاع
 هناا ذا د عاد ببرعوزايدك ه هيشمل سلا ةصتقمو| شل ثا وليزقلا

 ١ "نماهريعم) يزالوم نارتو هو اعلان مداوم ارووظل مالهلا] ذه
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 وفمو|ر حا هداوهل فيي تابئالا تعفن رهن وئام ناو رحاوو اد مالعي هير
 مام[ يعم نتن لو ندم ةييانل الرهن ةعقااد )ل جر نم اهئ امو ةوهارل ]نع
 (هرابواشلا ةلاكن + صادصتةءامضج د مالكمتفم نكلهريعو لرامئب) مالغأل
 لايعل انامرب داود نإ ظنا ىمدل] ةلداقم نصر دأبت وركوامإ وعام صد محلا رهام
 اهءأو ندا كئم لوح بف ميلان ةشاون] م ةن وول ايف كسلا ادن )ل3 نكأ هعم
 تاوض#] لاّمحإو سد ميهلأ نم لوؤدرجتو احوحوم ناكئاووعتك ل اح صوف ا

 فزاد ف كوكيذ | غني ال 2لاق بوعل] مكي دجو د اويإلث يبا دجسغسعص
 لج ياجلم ىروةموناو هانكديذلا لدنتلا) نهاعاجعلا مالك فالتخ) لذابلب
 ناكرجر ض ياجامسل قا ذو سمولع زود حول)ةدارازاوج وه ق|يغسالاداق)
 راك] لَسِي ديوس الإلاق كين ]و كسسسم صوصُك |ةدارأواضد قاركتسالا

 العرف بلسلإ معناه مرسبلا ذه اقاجعزددعزكامانوتلم وهلا نع
 ثايراق ملف لاطبإ مهم ا لب لطاد لك دوه ون نككملالاو>رمز مانع بلسلاب

 بحاص ي درو ئرتسلا ذل نطفتد نو موولا نع بلسان ذو مز
 هنو تلا ناو مدانتسسال هحوا/لبةجاحال لوقاو ىؤنإ ماردتساو ت(عّيلتل |

2 

 | همويرقؤتانلور ىلا استجب ملة بيوؤلاوعز(كأنارمالا ةياعامطت اهبوعاج
 نع ونمولا نقص( لاو وع _درمل] ض عدد نسل ]لطب الاورا نكانهون] ةيرش الرو هلايفياموب يؤ طرد) لاهتساالاموهلل قدمالك] مهل هنجالا و هنك
 (فسن] ناد ملا طتماو عوضولاداوو]نمدتزلاتباث سيل ي| (ماعوسل [ىل او

 [/ناؤئسأكراعانه ع وسولاز ( ةفد عيصمولا موع ناسلماقمأث هم
 هديل عماروَد مدلهلاسبلذإ هل هحوراو/(جل|رابتعابانئتسالانإعاو دن
 هانم ءلوريضاو موتو رد عوضو اهانه موه مرععيزهلو وسلا اذهب
 (تلؤئولو نيهرطلا نم ىس نود عم مع عطل اوم بدار داااو عووضو عرضوا عوع واول نإ ايوانب مومعل) باس ضاذهذ)
 الز بولا نعرج وك الوؤخو صويغجلا هني انه تماقوؤانلفرل ةلكزع
 0 يراد انئتسا ايعراصت الاعمال إ ولواشتسالا
 ل عوجولاو لماتلا مري وصولل داعي ولكل وو صوضدمل وكي دف | جال
 ٠ ىقثلإ ثاوداوجد تاكل اهو انئتسال) كوتوؤم الإ قالط) ب اوصل اىدعاوفلا

 ىإ

 مالهلا يقرقيلهنى بيطااوبا يفاقنإ لاا نانتمالانايسوم تايكتلا | .
 قايب/ؤوانوهطامارسل) نمانلؤناو ياخ هلوقباللب ةرايوطلل اجل الوتسالا ع
 . | هيو وقشلا قعمو هنازوهدانز نعؤغتسيدخو اوس هلإعئزه ازكر مل رهتوارئل اره مومن كله يلاعدبلومل يووبلاهداز اه يراهنا)|ماهقسسال]



 | يكبسلار اعلا ل الاب صتتخالم هزاج|ل اب داي موك ملا لاقاك طرشنا قايس
 وهل نولي د قو لوف] لاشك ةشوقب يا نإ لاق وهل )الك نبلإ/موهل] هدام
 ادهروبط ف يالذ ىينا وذم دحا وفعل هردباذ كر (يس] نيكوثم | نمدح| ناك
 يفعمو هنوكب صم يعط رثلا دصداهمرع نإ ف امّرحأ صل ليثصل) وهدد مالكلا
 صوم ةركدلا م وهج ناوولتف هدوف مالكوجد لاق ثيممرذ الخ مولتن ئكل لا
 يلعاضارتعا ةيورس 2 ] هميتداوح يفك يفنلإ عضوم ف ةركدلإ م وغئالإ ى سيل طم
 تال ثم نلإ يعم هنو نافاذللب ناك وثمج| قاس عتال ةركنل) نال ضاس زك
 هلا ظ افلا ع يف مَدرْقَك قس وفوالهعر بوما الؤعم هنا نك فالعد ترزنع
 لج يف اجفوتكم وهلا ضتقتالإوبحسذاغل ذإ ثابالأ يف ةركتلا لوصحا شئنا
 روك نامل ذايليلدلاو ةبذر قتعادكوقكموهلل هنا |عنووثكالاذاوما ناكا ذاو
 ينامصالا لاق يتناركز كن افال,مويللاهياالول و ناكاهي|لعقذ رمال] ةدهعوع
 نملك رع ةويلوايلدب امومع ماعوب]لاقدنلإل| يل دساف يااا ورع
 رمال) ةرهيعئع معلا مركش ابعمامالا)!ادتسدإ نم. صلاز اقام الا يئن
 وعدن قوطنم ا عمم قلدملا تافرح نمره علا ناكوث اهيوجو اب ضي) قلاعم اب
 لقد اًافللا الاه فصلا مجداعي] هن ىصويإلك]ر بلا ار عىطنلا لقنو | فللا

 امكرولا د يب اهلتمْؤ] هر ايعةيضقو ورجح ]لطالا)ذهناكماع طوزلا نه
 اهدا هازمهضو هلى صويال عما نإ ئيبرق نم ةعالاو بوعد يثمركلا مهلوق يف
 قصرلا وعلا هفّضحمب كصور نإ اهياثوإز اماكخالوهّميِّودتل هب فسودالدن]

 هركوام> ل ةسنلاب لد (ةلامم فاعلا ةمشلابال ممالك ريمدل نإ هتيم جراغلاال |
 رهيعلافيبو قطنلإو مع ي | هوبي يرمي ولا يوعد رصيال كان ربيااورلوق ف
 هصواعومياغإ نإ يما يرعامو_ر دصملا لصاحلا يعجل غثملا نم ملوقي
 /ومعل| يوعدوميزلو لاعمالإاماك قس ]يالا عملا ةرابعو اضم اكنيعم
 فقد م/ناواهي كلا ىهنحا ةفصلاك لآ فرعنا ةرحاو ة صافن اهنالا,نو
 لضم رادو اهددموعلا يوعدزوجيال نايعالإ ناي اضل از/زلو زر جم ظتدلاراص
 رراطم الاي يصمٍؤر (دلل ةحفْشلان ىذتم السل اوفالصلا هلع ن] يوونانا
 تو ن|ز وك هئالوبد ىف وتناسحي لد (داوهلا يوع>زوجإلئ د وسْسامو
 قيعوإ ءاجيفراطماب ةراكلإب ضد واهي سني ةفصنر اهلل ةعفشللاب مف
 ملزما ين دوكي ناالا هينا جي ناز وجب لئرلعو هل موكدجما هب صيام
 لصنا نيب و ءياع مدا ايعونلا يارتج ن اكك والاف نإ مولا ايلدي
 معتواو أو نفسلا ىف اهبرحإ تمر يق (شعلاو برم او رصعلاورهلفنإ يا

 سشسلا عياله اذ ميلاانهُق م وعلا يوعدزوكالم ير | يمل اروكئم ا



- 

 يحلو (هفليالاموصو_بصتعلارفسلاو نيتلعيوم علي يذلاوهو ليوا
 نولي ن] نكيال نحاول )وباو دحادوه من الامزمرحاوكي ول لمّسبال يوم أ جي نال
 ء اهلا ورم ناكول [سم| وه لوفي ن] لي افلوامؤم نحئ  عميامن هئاف امزعإفق
 ومي ناكا يو هيبعهدإ اصونإا اب سد ؤع ثيوحمإ؛بكن اق ركذكس يل نكلدحاواعج
 عاملا ماكو عماوبلا و هزي رلزلمداربلإ ها عاعسل] ف ئينالصل|نبب
 مثاوكزبوربم هفرعلا يرجرك ى لعو يصل ول ءاح ناك نار قو ف لاوةلصلاب ةلهلوماز ةلكورالسإ ء لع نيعس صم شى اهدماوق ىف اكراوكتلا رهتش ف
 ياعم روقتامدقفاعبو ىؤنإ زعم اركلى تم اعةلالر ]كيو ناضل |اظولوه ا تسال د ضمان ىييمتفلاو يسارا ثيدلا د حيول لاق عماوجلا وح ركاب
 لاوس لاقيالوحاووهونأ يف يكركذ وس دوار ر مسالا و يفي وياما
 امداومو رطلإر داتا يويلاوراكتللالرلاهتساومولاو لير |ركتلل ركام
 تنكدحو وجب مر شكاب ليوشيالا يوان اهظفللا هبي شيامبسكدحا دوعن
 لو هداؤ) ايىوعلإ ل ةُملإ جوها )لاوتسالا ل*ةلق لو ئدانال| ظل | رد(
 ناعإجج يوعلو ماع رع ناينعمظملل ناقاذاوفولا يرحم ذاتى باسل لإ
 يضوعلا مع ناب باجي ناالإ ميدل نفلا توغو هاي يوخللانودواعلا قرعل]
 /وعل ةفاضالاب «روءولثو هتب ثكأ يكتمل افرع رتومك دوج وراركتلا وصحن م
 اناب تاجيد)كوالاو دحاولا و يناوهئزج ادار عر اركتلادوهظ م وليالؤراركتلا
 قال اهيالامرؤ موهعالداكتل) تارمئم ةرمزكن او يييالونكل مزلزل راوككل] لسع

 هنازاقدإو وبدر دو عال هيو رنوعالام تاون نالر لو موهعال عومج اق تنرفس ل دحإ
 ظفار اشف ولعمر عديجد رخالإ غسل | اءزعجدو قدوفسل] وحال فايل | ضمد
 "قو اك ى ثلا زاجل ءدلار اصوفوعي ملناز قداسسلا جبال لوقرل اف كاذب
 « .. لا نع يالا اهيماضخياهاث ار ( يل فعمل اب اقماع سا ايم
 ميالاهيو اس ارناو يئس هور هد عبجال هنلو ليوم انا ي مسدس“
 راو هراعول نامي هش اهاكه لو ضمك وهو دقلعتم ثيععزم يعم |رابتعأب
 علا يحئم ودالر (هنافدإر اعرايلاصع سيل هنإ يعمر اجا خل ءانضف يزل فا
 "كلذ يضرم اًحالر اجهل اضقر ياهل هواضق وطالكراعنلك
 موري كؤلابللاهيرش هئولأ هونغ قدجويالوعما هارت يقللااجأ
 لعل نياماعنيعجر اديب يراجيانداركإ نال قمم ) ثيحئمانلت ظ الل 00
 ققاوم وهو ئيعل هنإ نماسعل|ن اشر صام اع ور[ رث5 يتلا لوث
 لفل انفملا مومعر وصتب ردو نايعالاب اهقوهيذل | هلسم | وضرعل

 صح

 راج

- 



 مكرمو ينقل 0 وكيو ةييمويشعلا لاهحاب الالوتسإ هيئد كرات قحراج
 ينلارابي اهو ًةعفشلإت وجب قدي ناوهيالونإ همس ايقلإ ف عك | اتعاب

 لامحالر اويل وم اجي ثريا ثم هرشعلا عبوش يق هيلع مدن ]اصيب ) نول ىَت
 ماوه د ماهنإ عب مز( ىلا ل عهفوعم س ايلا طوس واص ووضح ةيعوشتلا
 ظفلالاحيب عملا ةراهصيو او مزريم يرجامد لعمل) صرح |نيرم اًهار) رعات
 وه لوالإ زر (ىلل هةوهشلِإل ضف روهل ويدعي لوفي ناك م ومعلإ [رهاظ

 لعمل سلو طم ار نيلا قم ايلول يَ هيلعو ممالك ظوهام اع ممم | داوم
 .ةهناهنداف| يفلتحاوف يف (ثلاو مريعلا ظ]ظ ملئ ر تيا ئعظنل) و طق جماضقلاوأ

 تلة عهسب يفق صانيررخزع يك نلز حال وهلا هتداقإ» رع اعنو كالا
 /وهلايوزوموههللاميا عوض ةصاخوغسم يس واهح (هيجاب م وهلا يوارلا لَ
 تدافازنولقالاهركتما العب اعلا موهلاو ةب يسير إب ع( يعالاوكلذل
 معلا قراع دعهنالاولاق بي كا ئياكدضعلا ةمالعلرياعىثموردوعل]
 6 أدر (ِو قداص هئاورعط ةولهروهلومدال|موهنإ ل نيالون ظل ا يعم ابو

 هئانوداسلالامحالا نعاوباجلدلةاذنإر عابت) سجون ىوإل | وصد موهل نم
 فكويال ظن اورتلاوععريعئ م ظنا فالخحن ال داقز ىسداحوقن ناكذاو

 لفشال ن)(نهس لقب نإ نكمورطلا كتل يدوش هيروبص نمونال لاتخالل

 )ذو هلدوهلاروولثال) نإ لصاحص سلخ ب سجيا ده نكل هدو ظن مدالإ وهلا
 بسكر ومعلارويلوه ع ابنالل بجوك] وهلا و فاول سجاقلا نوكؤلسيال
 ع وولعموعيقاولابسجيموهلار ووطن نيفلبو يوازن ظبسجبالوقاولا
 ىضوبرلذل لشملاوو ددر يد ديئيالؤ يدارل نظبسجياساو نونظم

 يع علال تيدي قنوه يشل زاك ب بنما يلة
 باح سولؤر اهيل ةتباث ةدفّشلا /وهيدعاايصونلا لوث نعب ايح
 يمئرناكراضعدوهيعل مرحل نزولا قارغتسالداللإ نالمايعر (ك/ كل لعمل

 احادي الملا, ثيودلا لثن نان ب (يك]نكيدر اجيجل ةعفشملاب
 لعئلإ اك باب نم هنوكويحلاب ثيردلا لفن ائمونوكندد د +وتمو زو |

 رثذال وهلا ا يعر (4!لصأماو ديئيال املاهحالادرججرلولل يعول جرمالو

 ظلاوئي قّيحم عبو ناوي بلاغلاو لصالاواضقلا ناَتئ مصراعُم

 لمايط ليل دري عئم ظل نالخيظلا هانعمرع اعادغقلا لجو هئمر د اتم

 رابعالإالا سيل مالكلا ل اولدم نأل ضعيلا اذه هركذ (يو دولذ موولتلا يف تيارُع

 تابوائهادياهع يعمالزر سبل ةعفسلاب [مهئاب عىريلعمد)انصوننلا نع
 ٍفاعملا هي ع نوكي (هفالإ عازنلا سيل د | د وهلال ئالر اجآ اول ورع



 ةعفشلاب هس ؤعا عملا نإ ةدرضزعفلا ةياكصينوكم لست وعد و يصويعراج لكل ةعمشلاب مك يعمداايحونلا مف ىملا ذوق ةلؤئي ملعجنابوراكن لب
 عضل ةراكحال مهاب ثيوملا لفن نوكب يامر ايل ةتبات عفش ]التم لوقينأب موهعلاة خصب حد نإ: وي ناف نيعمر اجلب ناوجلا صحبي وقدام
 يعم اشإ نإ كل نا وج ثالثل) هاظن) مهفعب دميه ار لجيل و
 |لل ٌةمفْسلاِب يع وروعل)و يب نموهم لوي ناكووولا هوحاط ظملب الاح ىكحاذإ ى |ديمدا ]هيث اثلاوهل موعال تبئلإ وعنل) نأ والان يتلغس ورثذ
 داعب ناب لوالزاملم رولا اع سئ متشيبعي راها روغعلا يشيع |

 عقب ئ| ناوماجلحنل | [ميووهو امل اوعو صاخل ود ةياهساب بايد كا 4 :افسمبو اءاطسم اجو لوخلا بالحب لعملة الح يمل( عفش |
 .افالإ قانمالمو ارو تان م ولاوقْسال] لئلا رص اماماعلا طفلب يب منا امنا يناثلا اماواضفلاكو ا ءريجيرجا مدرعات وهلا | 2من ميسوم يوعدزوجالو هوعش ملل لوخيقر وقس امدل مهد ضاختهياوملمو 77 جسر 0 2و1

 او ايرف موهعالو ]موقت اكدوه محلا لوقوعجو ةيوفاشلا نعي يمدل) ناف ارو تا مومعلاذرلو فدان ب اججيدرصتم ادوطدر اجلا قول موهح ارث عوج
 ه بكج عوق ولام استل] لن ةدمد

 و م 107
 و 1 0-1
 6/١ 7 ع

 . [تادلا سوابق
 مويس ناكرذو مصريفح الر اج هونم عي دمب

 َ يفي تلقئاؤ سايتلابعيون) اع لوو هناب هولو]مه) حم هباومرص اهاظهدلا ك/ 0 22 1 اذب/ل صاحبا ثرر ىلا ل هنإ يفيصومض حلا لس فصتمراملكيف يوكل :ج 1 لبر ديعد سوم اراجلا هدب صتخيال 5 نإ دمي عاجل ايي

 بلت اع مو ميلع دام يا نزل كا عزم ليزيالا ذه تلق نابحاو ا و ْ ار /يو ب ادور عامه ُساواسلا و نصملاّقو يدمتد)هاورةداوم|ةياطولوملالا 0 را لو ةامالوؤ امواسنلا قاصالاؤااسلا ةعيابم كم لعسالملوت هنع | ريل" جرجا هحر راجل
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 انتو 1
 28 7 ا ا و نجلا اك ئيلبافتم ا] /عاودح اولا كل زيععب دحاو لكس: ايجل ديالو ؤ عج ابملا

 د ىلا ير 3 4 الل نإ اصاق اول [ةدحاوؤهج نم ةدحادت ايف و دحاونامز  ناعمحيال نآرمإ (هحلا

 6-3 و عنا ل. عر... لك قيرلا نال نيس قبب ني ره نم لوزاو وكيد الا بلسس اهدحإ
 هلل د رم ذي هين ا «هغيوتفإ د هاجو ناوئملأ (ميئالإد نافياضمم امه خلا لس الابل اهرم

 قشاف : يعتزم كر هبحاصبع (ئم لك قعت فقوتيالرخاللابلس ا هرحا سبي نالب انتم (ي]
 ا ا نوكيذ) نيدنعلايف طرت رذوني دو شم نيدنم نايس مم ا ذهياعو

 3 تريلا رم هيف ورمب اينارلاو ةرؤصلاو لان ود ص ايبل|ثداوسل اكد عبلاد ىالئيل|ةياسامؤسب
 48 ا 3 مقينورللابل يلب اقتلارع) نوكيئاوهدزاثلاو ني دياب نايسيد عكا
 0000 | ةلطو رغم يدوجولا اوم دلل لب اكل امهنبست هنيرعتع )نإ هم النيم واع )
 ا نا] الون 00 رر] جس عبسولل نوككت قولا ى/د و يدوجولإمالل باقل 15 لوقو تعا انو
 ٍش 2 الف اونو ل مجوكل) لافي الو (ىتدسنوكينل تقولزلد هن اش ئماهت ةبيلد] مدعو اذ

 رستاكتإو ا. م | تاروهشمل ةللكلو مدعلاوهيف تقولا كة وهيل هئاشازم سيل كلاما
 بيو يلا نمال 4 نإو مسطصوإ ةورمل ةربجلل] ريلالل علاكوع؛ بكل ل 1

 ”ناشنزمايع كلل رم ْ اه ثاويدلا ع بيرقلإ(ههسنج ناش نموعملاذاؤ بوفعلل علال برغل يا. نللل ميفدواإ ا! دعم و1 قمل 1 0

 | يي تايم ُ لاوو يسر, كلمن م ديجباهسنج رينيه وكمال

 تاني ا صم |ةبنيوبتج مل ناد نار هلا كلل مدعل اوم ةحارالإ هكوهل ل اقداولا وف
 2 2 يدب ةافتكاو ناسشاللاوناسمالاوك جابي و بلسم يدوجولإ ارمالل لاق نيدباؤتلا
 0 مدعم | سيقوم غلا و اهدوجهرابنعابذ الب افتبمايباوداوسلاكد (ضتلإ باذن
 در“ هيلفعب |. تتاخا عبس | رخالادوجص عنتملاهدحإ هييرجداذ افةرحاز ةهجئمدحاونامز يدعار لكيلا
 ا اقترح هع لباقئالبافتم انزل راك | خقل) ىفندوجوم ناوم) نزروكزللا ناداضتللو

 -ةهنيب ., 7” ايبلا [ قلاب ةضااوزسا لوا اهدرحمر بم ايمدط افق وسار زرنا ال
 8 يل 6 انج رائإ ف ثاذاضالادوجوب ناق نم بهئماعرحاو ةهيجؤمدحات نام ي

 مت "1 >قاهي لاف اصتإرابتعاباهئسؤب (فتلاذاقلطماع هوجن ناقنمبهزماع
 7 المصمك : خصحأل ادوومرعبلالةمللا عااهدح) نوكلةلشاز وعن اقت ةالب افتنويدانلا

 رخام دوو ><: | كلا فاصت) بسكر علا لباقت ل مل يفدوجعلا) ذه بسنجوئابعراخ
 | ”اع/ ف زبر هلع ناي ,,ىو | "بقع قلاوبسلإ اعن)دراونايلقعناوما اهشبلسلو ب اجيالأباماو
 ْ /ئ 3 دمي ل !مافتناوقسسل) تو نالالصارد اخ فانههنيلبأتلل والك فيا
 | هكيرهس امتد رز بر |  لقعلا قالصعاكاثةيعئلارومالا لب ةيعماشلا تادوجولا نم تيل
 ئ 1 27 ْ ١نهزل) يف نا دوي انههالباقتلاوادافتعإ يار تع( لكنا

 ١ ك0 ا 4 اولي -بكراجم دوهموهوةرابعب موقربعاذ] لوقلإ تو يقبع حي >وجووهو
 | 9 ءامهيير نإ ب ةعقلام/2| !كقعغلاو لوقلا اعجاز ىلسل او باجياللباقت نإ سيل يقامؤعماذهو

 ١ أ ١ -- لي ا كاسقفتع ٠ - دركمولا 7-5 با

 ظ ا 0 0 2

 ظل 7 لا[ حر
 0 ا ست سسمسسللا

2 

 دس سل

5 3 

 1 و سوسو

 هب 8

0 - 

0 



 معلا طداقت نمر اعل) لب اند صاؤلا و صم لوفي لب (غتلا نإ كلر رت < تدلع
 نمار عاصف نيئيثل موهلال يل فللاوعارسنج بسك صا خلك ةلاللو
 فيس نهد لوادتيالام ىإإ بال اس رلجالو هدحي) هك لاق يفر صحرنع
 لج قيس لواستبالامميفإ حوف رنذ عش مدقنو وصحي بع نمآ د عارم"
 ' سمس هد وُحطْفْمْئ/ِسوأسيالامد
 هع لومين] لمست ماعربعه )مدقتو لامر كولا مهل نيرو لاحد الأ
 يعي يض عجن ئب يرع (6 صاح ا ماعلا نيد وطساومناد لوميانإل ميت ريدع وق
 ارورهم عماولا وجع ,”ثن|لاق نعم بلاد همومع ررعحد لوعل)

 ١ ةطيئتيئلإريككتلا دودووعلارصإ ععوهذ وا ين صحو ععصصع
 ملقبسادبال كل ةرتكلا هدا لاراب انهريتكملا روجر فوامّلاعوخسملا

- 

 ينلااهكمزاهيتابنعاهيزولاتةمليقروما عوج يان لأ ضمت يب |
 الو! قطملاىب هرطف طفل لولرم ةرايا كلت تنالاوسمل ![كا كد توصت مرعت اكل ا نعدج مماك هلا تق وون هلالدلا كال ضعب ياو جلرذإ ياه تبذل
 .| قالطارملا هو همالك از ءلمش اك ماعمنعوااماعرظخ للا ةفامأ وق موهمم اي
 | ياماعلا ضغيزيي هنارخالاو صعب هل اقايكم الطسدال) نسرومةاوهك سريعا
 ماو خالابربعاغاو يسن مز اذ (مياك خي ىع قلما ضع ءاوقنو: 1| ئئاياموعباك ما عضوئافهد حب زيرّقلا هلا تقول اعز يدفلا د سصتب مرخص هيلع ل هأم
 فرش وعسل لوق كل ؟ىبزداماجةقح جارخأ محتال ةلالدلار ابتعاد وإكل ارتعابالل وعدو ككاو ةفالاور مصنح ا نعرطتملا عطقراستعاب لوخدلا عرفوهيلا
 ىلع عيلارضنق|دص تايسما ويعلو اسي يدنا الغلا نإ لوالإ قوصتلا وعم وكدا عيج (لاوةلاادلاراسعان ضعبلا اِعرصعل نولي ةصاخةمؤلا ل هاونع انواراي داوم نإ ئيسسي ةمدلا |هااولتقمالو ترث ىلا لو لق لثسو انو [كار ابتعأب ضعبلا عرمتلا ةوكيو مادعن عكا قلعنيو ةمذلا وها لرخأ صيئرانللا عيمجنياولابدارملا ميلا هزل نيرفاكلااولّسق| لم نامي رض عل !مالهل
 هثدالذ ترعت|دفوسنن يفويولإلوانتيناكهزلاظفدلا نإ اثلا نولمصعب
 فتاورصقالق همر اضذاكتا ظفللانانمووتياموؤرنب حئةصاخضعبل الج
 لفة زل]ةلالداقسن]رصوهو ىزنارصقالفروعالو هنعةفراصة خيرف تدعم
 صوم ماعناو عماوملا عجلورطلا يورغن هيدوت ايمسم ا عيج ايفر فلا عم
 انما عارخاك م ارخال دوز م اتيلفلوخدلا وعل لماشلا ئمللادع عي معةلالدلا .عاوعا دارا نازوكهئااجتبا ظديلعمركد لم عاذدنا ونا اكعارالوانتدارمدصوك
 | ]هنموميكتساو هيلعوفت هوب او | ذهل ميعد«ب قئولإ دهعلا



 ازخل يان يلسم اا ورهاعئ لكلاب اما دى رهاعم اففئم تو او هيلعابرتشا
 ةيزجرفعب عورفلا ٍروتت اماعمهلاونضرعيبا|ناهب قئوتيا وهو اتومو | هع ميم
 اد هرعهرطعا يا نولسل ا مدعاعمةنسل ايوب/شلاوهع يشلاءاماو ناماو
 | لتقإ] عت ءاوق ف نيلونم اة بجو مهعيروح اعفل ازدلإ ياهل ون عيبال | (قتومد

 ةلهبنم ةمنذجلا جار خافزر قنا هلعباول و ةلاللا ثيعئماقلطمر انللا عا نيش |
 وضورفي] مرقتاساعةلالرلانودراهلا ثحئمةسئدلا وسع اعمل كأوقيف شعل

 أمس قي الاواميأس ازا صيم تال ْسم عع صصنح ان يع بص يفّكلا يا
 ياوهودارم اق ماردتسالاقدرطايزاكتلاةدار|يرالام امال اقع ىصيضخعل زعأذ
 ةمالعلا لاكي | صفنمو | ستم نيمسقي إم سقنب عصيبصؤتلا رو همم امسك

 ٌءابعجونا ا صفنل |نائااو صنم لوالاو لفسيبو|مسفسن لفٌسيبال نإ/م/هئالوضعلا
 لهنا وءاعلاويفكك يزل ظفللاباقطعتم نولي بهسفنب [قسيإلامؤ نم يوتمالا
 ١تاباثؤللا نم هسمش لفَسالا ع صتم اعمار وجهّاقل فدى ؤناءسلع
 ماعللةّب (قلاب هداوم لعلو كيو ظ فل نمهسننب ل فتسي ابل سفنل او ماعلا ن افي
 اولئقا دعاوءالكي هلوقفير اه ] ٍفلُحديفالاوءلالقتس | م وعل هتنر اقمل هملّشعا
 كوالإة سمس هزم اذ لهاني اة[ صئفرلإ) نموت ظل ناومةمزلا لها [ولتمتال نيلرضم |

 وفاوئاوهاذهواهرهدوقاولا ا مّمدلا عمات اعل يدحاو) الإ عو يؤم سس الا

 مالكا ناس هلوقداز هاعوميدعلارلادانئسنالاعماوعلا يعور انو ثل|ريسفتل
 عن ن عش ودعسلا يوم | لائانئكتسالا سنن مءاببيالإ ذا ماركتس هيو هن (يبرهمإ
 لفلاعف م ادنزاعو ديز عال اعولطيانئسالاْ|ديزالاعوملا ياهانلئاكإان|
 يهتارابعلا تلتخ) تارابتعالاهذهيوا ديزالإ ظل عروب ايوالادجير وكم ا دبذ
 حسان املوفام تونا ةعيرالا فاعمل نمهسسانياماعرستت ليو نإ ني دريسعت
 كدي قياندَس الا سمن نافهنإب نايس هلوف ظوهاع اعاده( الإ اقبإ نم
 اطعانومواضجداعاوكعرصق مزلتسيزا دلك م جارخالا | همؤلسيةنالسييعختلا
 نساك امل ةظافلالإ ب ساني (غ|لاصفئالاولاسسدالابف صولا ناب باجي نإال| حرت
 هلوقب عياوياوصؤه عونا ط شلاوضنيسق/ يوت غيصو عب وباريا جي كائدافأ
 ١يكوعلإ |هزمءاسفإي ا هئاؤل مرعالث: وجو هدودو نم علب او وعل[ م مدع م/لي(م أ

 افا ةادالا, هخييملا مم معبر وانع [ههنام[يلدب متغيصوي] ص صدم ال: |لافو
 لياقلو يا صس:ّةلااعذالارلإإّيال(ةاا ودم عماهياؤعإ يرعاوإ نإ نم
 ديفيودال,مااعرمإ قيدعبوه يدل يعل عانهارشلا ل جزم خان /(ملوفياإ
 طوفان اذ هوضعل) ةمالعلا لاق داعم بإب اينإإل| همز لسمو ىمسبمالا
 فقلاطتااؤرارلا امج نإ لاهئابلاعةيسبسل يقرلاهتساراصيوئللا



 نم وموعلازائسم درع هوك م ا||هدوجومرلَسي قالطلل بيس لولا ] دارللاو

 يزل )طوشلاوهودوعولا ع متسيمن | ثيحزم بسلا بو ربش طؤ يوت دقو ةيسسسوبع
 اهططووتلا وبابسا/همورففلر شلال د جوا ذ(ةهاوهي لعن قوتيرم| ب سل ديول |

 هئاضا فقوتيال هنا هنمومم تيبلاف سمتنلا تلك يو ذاق دوشم دعوي
 ةغلخول واإولامرني هاوس ببسملا قييول اهيل عنسسرنالو يارا ل ااهيعولطاعالا
 يفصل وجولاةلطميهعيجر اوكآ بمص علطرشلا الوائاولمد نإ عتب م[ تلقاذاف
 يْطَتَقِنمهاضتْمم عبتس افاماعومتسلل الل ءالولا موب منا عل سلا جما ذا هرسأب
 نيلفارل اع .رئيرادلانيلخارلا ايراركالارصقنتءالول مر علاولرشلا دجول دوحولا
 ةيبسلا وي ريوصومووئنارارلالا بوو حن يلخاداواكراوجوفلل هالولواعابإ
 هد ةبلاخ (عسسسالإ يهل هضراعلبهمزال الث يوئدل ظرسل] عمت ل صإ يف وبتعم تسيل
 ةيديسلل نولي هنوكن يب ها انماله جو ببسلاب هيسبشوه اهذولاهسسإ هل ضرع هناي
 مر قدا هفيكن عمو بيلا ئيإإعإوتلب اقم عم يشل ماسضإ مدلعجم اهييبسو)
 ىو ةعيصلا و مبقلطباب سلا نإ مهددون اهورعضو ل صار ابتعابال ناليماوببا تنزع
 لعهؤوعم قاطو قيل عو عم اوبلل ع منع لقدم ا فيوعتد) ناكر يلع وتم ا
 نائرغعلااضما/ي اق يدصجؤحلاٍفاز ووالماداهوفأرش باول اوك ريع دق
 (هئئيرتُسا ىالكيصي مل لمامهتتاكنةبارلا هزه ثروت | لاقول هنافركص رفلاخ
 ام هونئتس] مول يلعتلاب عيبلا اللد اهقفلإق الط ةتَسَص(ماماملهنوك شم
 الماعةبارلاو(بباكربملا نوكأ د صني ىصوانيبر سمر هويت ع شاذهسا
 دنؤباماهيوارين) نكيوكوادنا مع يقبروكأ للف نم لواج ناو ع ثلا ةخيبصو

 تاذوسولأن إرندلو نالوصوم ا (هايرنملا عيصنموعفإرهلا تار كيل موليحبي ريو وأزمات ناقل
 كواجنارلويفامإوراعدللا ادد ب سانموهوالعئوإ قزف مار لازإةلصعلا تاكا
 جاوا, ني يبا ضعبلا مارك بوجي عا هلا صيفي يل م يع ناجل كامات
 قياسلا وعملا فيوتن الاثم نا ديزإر هن هع فن دا ؤعاخللا ضعبل
 | ةلجبا تدع ةدجلاماوكءرماا قلعت كواجنإ مم نب مرلأىرههلإ ل اقسيدقذا
 قعم نأ حدك يراه ناكمبل ءامولم عقرإذاماعلاؤضياورميصخانهزيوسلل

 لّراجنإق واولاكهاعلاريصنإه الإ نع مدتتو رهو نالث احم نالفءاجيديبعراج أ
 متو مَع اونسوهوواولا لوا دم »ارؤإ نم دريفايمب موك لواجانا ينو نوكيو ماع
 توكب ةلقدوفلك, حطب لك مارك ابومالاوحلوابح ن مهند مركأ نعم نوكبانأ لذ
 ليم الكل انهيدارم) فالحن [رفجالث هريحويولاذإ ياجلإ:ارقال| مجد اركاب زيومأم
 ةراشإ دارس |زهذالواطد]هرئراج نافلوسررل يمر خب درفكم رئاعومالإ هدول



 شد درو لكماركأ هبروماح ناهد ضل إف يذل م وهلا يج عنوم د يملا ف ينل موهلا نا لا
 ىيلوهتب|د موهلإ افا نم دري لكبكر يا ميا وح موقلا بطرف درفلاركخ يجب
 ةئسلاب د بقتلا ثلاعلإو لماتيلت عياوحزمةبادلكبك دارقا زم >رفلكئادارلإ
 تعيق ناس نطعولاميو تعد نم فوصوت| يعمد اااميصو ةرقك| ةفصلاب دلك

 كلوق نماهقفل] وش ةرحاعلا نيدشروكذ | ةدسصلإقففالواهركو ةفشاملا تعنت
 اهقنلإ ريع عبق عض داهيففم روع ةهدقنم اوال يعيب: امينا بوك
 هنهر(يئلاهدجون مكس دو اهقفلا هم ئنموكاوكنيدوصومنيبةطسوتلا ٍيكذيأ
 ةياغلافرضعلا ةمالعلإ ل اقاولطمي ناىإ مينو ةياخل] عيارافامنليب امتلك
 لرب ىسانلاو ين] نيلخ | دل, ييلعممأ ندوهفرامن)ترصق اواني ل اوعي

 يكيسل)هدرو بحال نبا هركذاورصم ]هاوايعلإ سائلا موكأو كلان ضعبلا '
 باويلاوهبصييفةكالثوئم حرج هيف ققحالف عرطاا هبي هنضل د كب

1 0 
 هترِصف يره هئاقجفاشلا عن يحوبا جلال ةذاكل املا لن ضحبلإ ل دب
 صيصخبدوفي ىذا هئأو يل طوصالانملإ طخسس] يذل| هن [يعف (شنلا اهي يرتما يلا
 اه جارفلإ سنن( تسالإولماتيإ و لاقشالا لدبو ضعبلا لدم نعد نيلوبلا وعلا
 دوجوم جمالا لولي هولا هيت اوهل يدحاو) الاب مدلل كك نمش مورحباي ةئالول يا
 ىبال او َسسِلوف) نه فوو مر لاوأ د بالاب عذر لك ئوق|ول] يصملا ةراجئإو لذ
 ناكمر جل يصا |[ ةراعتسإ هنكاو عومرم اههدجدر يصل كلو هر (دريع الول ن] ئسح
 جالا ونس جهال لحي لوخسدب (د يأ جوجل يلا ىلذ ل دل وياهم
 جارحالا| ل هالولو رم اوهوموتلإ | حى عدن جاره ويعناق ذي: الإ عوسلار اجكنوف يق
 قّئَسل| ض عدوي شمل فوكياموهق ل متم (دئتسالا د عاذ جب | فرن )دكا خذأك
 /و ملا راجومم هنم تسلا ضحب هبف سم نوليالاموهو عطقنم ا نعاتشكو هنم

 يالغلا »وسيلو بو نسا نالائ) د ص حل ةمالعلاهب حرصا صصْخيالوئال, لااا
 نمر )مالاوهصسمنهلانالظنوو صفح الد جارخنل] قمتم هنمئشتسسلا
 رؤهمم[هئم عامل وطفنك)(نشنسسالا ف مدضض/عظغل لولده نك ملذاو عا ل |[ ح
 نمو اوطباوي لال بوم رفح مو لعبد ام يم فوت مهد عوتلار (جيزيقا خر هن خالك
 /وّملاءاجابدمناكو ةييملالا مر يىذامندارربلإةمالعلإ لذ ذن م ومع أع روهعمل || ذه
 مصور نإ زكمو ةموسنإلب صمم ق مكنه ايوب لال جا هي ىلعتبامرابعيو
 طفلاؤي مدا يمل وهاماعوإراصتئالارسّمل ل صالاوهامايعراصتئالاب هنع هبوكس
 اعبتوم اراوج دبور ملابلاابهذامايعابدومالل عزام طقنلا هن (فانشتسالا

 طفل نالكلال )نم وصتشما رس يزارعيشلا بطل ةمالعلا لك قسم
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 ةقيقحاشسالا نا مّرباههريوتْس] رق لاق ث يه جولتلا يفر عسل ند :ركرإ لكل (سمَسسالا

 ةيحالطصإْة قصف انعَسسال|طولاماوائثتسالا عيصءارلاو وطقنل | يزال صتملا يي
 يفوح فت )ييزاجم ادعس الظل نا ةعيس غلا ردصايجلكماهؤنن جازفالب نيعشلا ف
 هيشاوحفرعملا هرككاكرسمملا طوع (نتسسالا خيم ى رز ذل لكوكب اذه
 وهم م مز وغالا لمشباماعور خال ينإب عطقنملل الماش ملل رع وح يمنا بج
 قمع ربت عاواقوعولورتطساوب مهفب امحو لوخيرل] ل شب ماي لوغدلاوزلكلا
 بعاد يزالال داقل) لوقف عماري عجّيهيلعوشمورحاو عت نم وكي نإ ئئكسالإ

 /مقرييعمه] ايموئلا لاقولولوال) ايعوعل ناي اعادشتسا لابعرلارامريطلوم
 نعؤلبم هناا( عطت (ئئتس) ناكن كرش ا واتذ/ى (فدءاوف لوئن بضع ةمفلالهلالا

 ١فاليولا وق اهطقاعشتس نوكي مد سايفلهو يجن انإ وقرن ذ نب ل نأو هلا
 هوم ماقم مق كول)نالؤشعاج ديؤله بؤ رلكوم دق بيعة سخالإ انذتسال
 يك لبالوإ إكتنإ دا مللكل/طرتشيل عن يفد اوه ىواؤل| ذهل عورظن هيف
 قايسامؤاظدال هل وزنلا ص عجرربوسلا ن اكورظن هيد فدو كأنه داك الاانطركشا ناو
 “الرع اغلبم ناكشيفيودوجولإئ لاصمالادارل] نإ ن ينسامرتت هنجولاصتالاطئانم

 ظفلؤابم ءوهلانيرقوتٌميِلَسلا ف لاصمئال| ضي الُفْوَمسمدوصولا يلاكالاف |
 بعلو ئذشسم ان وكرة جلف هبمعناقاذاال] هم سل اب طبت الك ْخَسسما
 تاوالإ لةاخااروهيجب هذ لوغيلا سميا بالو هنموْدَسلاِف لوطملا
 وفضل اع يار ئدعلإ اعدل صديزالا لامه اهكبوقوُكفالأفميلعع و ضول| ملا قاع
 . . | هنموتسملا يتسم لوددةلصنمطشؤ) ءرذعسل انّهّسسالا نود ديزةداشب
 : . اتكلاعزولا هدنعز وود ياقل/ فال بهذواعطق ل ضرلإ موعةعطمسواعطو
 . | تاصصخلا باسيل وخالا/هةلؤح) يدعاو)الاب جاوا د يتب عوغوكفايد
 ... | هاتالالنب مكاري موعنافو انتسب وسي)لئ)ديز جوخاو) نحس وع هنسو
 ( "| يرتب امتيالاردبان او نومومإلا هناجارفم حالا فيوعتل|هرصتلو) رموش اج

 منجم

 أ 5 ملول هرملو مولد ئعستالا# عامل يلق ناو يّ هممرمسما نمّوسين]
 .١ | همرليفانتتسالا ضدول فعالا ةرشعإ عمل لاول سهم سس موب
 | ةسه موليورصةرشعللاق شعله هلملو مل يهصوحإ انشسابوعّب) نإ عنّوشعلا
 ةيضلاؤروخ ودول هلو ةسهرادوفسؤة صف انؤوشعالاق شع عمل لاقدناكو
 ىئذب كيس طوسملا لزالا ل (واعوج نوايو رمش ب مالا ٌةُئاعمل تيصو| و ع
 اعوجس دنا (ئ| لوفي ]ل يافلوين)لماتف هدءلسيامباسمالا الكؤتادغ
 مرو لبعلادس اب ادحإ هلو وجر ةعخادمر عاف وجرلارعشيا مدعو
 انئتساوارانيلانغتسمالا عوج و ضمد الركن هو لكي فالخاعض ملا رع عم

 ير يي
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 ةلق صف يادزرئالا عومتدارملاو ى أضم درغم ردت سو لماهيلق ةدنصولا
 اهيامومزلشمالا ع مصواغسصلا عمانشسمالا ي] نوكي نا ادخال ة هم ط مرش
 ىسنذتب وى نإ رضدالفاسحالاهرعهنمئئتسم ولكل اب الصم ماركس |ديفف
 لمحو فيفا ريج شي ل اعسلاييقالطأو الحلا لولو بهن ةتكسو أل اعسوا
 علام اول اكركدكم لكلاب الصنم نك ول فوري عيرعد يحاذوعفينفنلا هديت
 طوى ج:كدمإ ع وينعي سلا يونيو انئتسالا ميلا دبزالإ مون م ومب لاذ
 انئتسالاو قواه ونوم طشلإ|ز هرمي فيكت انا دففل )بتلف وتسم/ نفيد
 بزش وعلا ىلوأريبج لاكن هلوقذ] نورك فو لا قد هدد) مالكي اليعلاب لص صربنع
 يل عبعنلاب وربع عفان ةواوفو سام ا يي نييموم ا نم نور عاقل يوتسإلوعج
 عوقمجريملا العال ال دوجولا بسجن ويا موهءلاضدال) نمد |رك | تائاستتسال
 كب فو فالاؤالعالابسكوهامإ ةدوكذمل ةبال | قاههن) ماله يف ل ص مويعانشسسالا
 هلوف مالا مز نهزعل لكتل) نعرو دصلاو وحول ب سحب لسه ناكل جزيلا و العلل
 ويم مدع ظمإ لعانتتسالاةادإ عم ئئتسملا ظفل دقت زور لماتيل
 تنزاو ماو وهلا ودرغل هيج وتب دحاوبعلا لاقرح ا انيرالا ماقام وفيؤوقتلا
 لحاؤرارلااملافي د حاولإ ف نائكأ >رفنمو اجرك ه] لهل جاين أرحيوهت
 لربم نكنيلا ذأ نافدحإ فالك ارا يفوعسل ل اقود وفل ورحاوالى أ دحاو ناشف |
 هيو كوسي بطاخي) رمي نملامس] نافإنددعلإ ئمدحاولا وحب نكتملتداولا مره
 اركب ىنن) ةغللإةم) لعر فد ضفاإ الإ | عمسإل ءومجم او ماو ثنولاوركذمل
 داب ايامك ضوهاموأ سبأ نمثل
 . ., | فلإهمرليابوثالاكلاايملوك و رن جاال]ء وتلا اهب كلوي يذل| انشسسالا يي هرجع
 ركاطو شما وهنا نأ هبايو دسم اجت ىذا دادي تدق فرع ةمقعتا
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 ادمن اوءويشلا ثيح ما رجع قلطل نإ ث يحين ص (غلاوراعل [ع مرضا هلم

 ١ ٍقايهعهامرحج ع ويثدإ رلخم عوخا ام يبي هنالاصسفكد مك | فأي فار غتسا
 دادءاعنإم عه افقي نم امزح نامل دهن ايرعمي إو ساو (مرطس سو وامه
 نمعب نايوحنلس) ناوين ايس اسرتي ةنسلادو باتا بازكا| ضير ومو امهُق
 كادهزكيمل»عيجزعاههرخاو| ثم ا ويجاياب مرضولو (ووفرغنأ اهحالا كلم
 نايبلإ لا امود اهو اهحالإ كل نولتخقلعس ممهفيزلئرخإ عود (هيالركذاميلا راس |
 قتلا وق رلطالإ ناله صل اب ربهك/ظؤللاي | وجل اد لافقمل طئار اصتخالل ثوسلأ
 يلعقلطاناو لاق نايم صال ملااف(حزاطص) (هزياسورابتعإب ظانلال|فراو عزم
 تانيالئارفيإ ملل فصلاب داق يازلاف عفو ئنإم الطصالا يف ةحاشمالئياثلا
 ل ضد يوتملا تعنلان معلا هي لس نإ يغنيك علا ظفللا قتل



 كلاب يفلان لع ىاطم ا ميلعإ ب ةعاسلا معو ةعاسلم ين فاضل ا وفاضكإ
 #ءايلادجهئ اب اقلطمالب لع ولج سالى مف نإ وربع عد دلك هئمديرل نإ
 هوزع قلطاو هرْعودّسعل]ةمالعلإ لاقرب ءاوتك/دن عوضاشل|داوموهأك مهب
 لاف اوهيلحرخاوامزبس فلتخلا درنة لص ىلا هويت عماريلا جي يضاشملل
 اعتدبُي ثيحناهإلابتدبق اهئاف ةبشرطفلك يإ ةثرااكلودافابهلخفلتغاو
 يات اكدناق ل سما كر افك يروف يذلا ديبقتلاكياأك عض || ضعب يهني
 امكوضاولا صعب هبدِسِقَتلإ نع نتط اوويلعوةنموم بف نيود او
 ١٠ ثبسلإوةبف رب يد ارو ىلا اق هنافزتلا ةرافكميل ييْدلإ نلطالاكيا
 بوجو و هؤدحاو ايم[ كاور اهلفلا يناثلا و لتقلا كوالإ يق وئاذ فلتشم نيعضوم ا
 زةدراولتملاةيان] قائيالق هثاذ يف يلامربس ةموح عماهلاثى افتعال يابو لا
 اكو يضاولا ضميت دلط//هناف يديالا ظنلكو اثنا ومن ه)ايح بو ةموعالو اذا
 قفارل |ى اب وضاول| ض عج تربو كن د ياو اهو جوبإو هس (ةيِيل] ب ىف ياه داوق
 دو دحارام يبس ق فاول كل (يدياو [شوجو إو لس غافوولا هبي كناهتملوقفاج
 عم(! ولسمل) بوجوي اناإؤوسل) بوجع لوالإ ف اف ى ندم ارهيادم ثرزتمل

 لوفدرفنإ | لعت يي فافائمالانإ وريم ال الخالإ هم

 تبائورش حريم اربع ؤجاك ملا تا عوُس [ح لاطب) هيد نوليالذ| س ايقلا
 ادعت[ ميهرعلا وليذلو سايتلااذهٌسرلاطد|,/قارتو قلطمإوهيزل] ىلا
 باجي لوب هموم ةبك ربّ يد لتقلاة يت كاعد رلهئ افاسرن ذر جوج مو
 ءالكلاروضوريئمم لاكل رشا قناه ذإءئالالص) ةذ اليم ال> هيو ى يلو قنمول |



 علا لافت اوإى يطمن[ تواجد جونال ناكناوليمالإةرعلا يع
 ذوكالفهنيمباعوم) بوهوريعنمد فلل نعم ديقل اوم يل >ىدانه
 تكاسؤزطملا لاقيالدبقملار يعازجا مرعالو ديضملا ازجأ س ايؤلأب تسين]
 هال سنن نع وصولا قحيو ل حم اوان اش اوإ ايفل ضوتعم ربع ديفل نع
 ةامرملا ضوعنم ري قلطم ا عنوق عمو دعه ماوإ يقل لميا ت2 !:قطاثفنا| م
 ١ساّيلارءاملإصيع احر ايدل للزمن هوم اعد ديالو]انابثاوأ اين
 تتانهوريطفباصوصماون) نافاذإ نوكي او ساّلا, ص يملا نالدس (ذ
 الطبم(ئهرساببقلا وهي س (يملإلم صنلابالو) دو هئالنمايقلاب]دتب د يعل]
 طويثدابكلا يع نم لإ اوه امرمؤكم) خام ةراذلل|ةلسم وا نهيرعنلل
 طل يوب ةرامكن|طنيلعتنافهئ ود (يذ9وتبلو ناعإلا هنراؤك ف طوس
 هنعمس] ضن عداسن] (يلمزموحاو درا نالوال) ناضارتعالا ام تلق هيانجلا
 | لعمل ادع امجد اقهنمدإ ضر هب لوفيال ام يلم وم فانبل هبج) بهخاييذ
 ليندلإ ب طوملا نافاضرتعما ذه ع اكمنعس ]قمر هيلإ بهذامدز جنب
 ىف [عماشم نويت لوال) صاوتعال) ف امإ /د ذنبي عدم ا دردال ل ذجوتجد
 ارش[ ىيلو لصالابا فئه ثمةرذاهلةبضول و ح] فوك ؤحةفل(اروهوم
 . و هواقشاو اراده! تشيالث] ساايتل] ين طوتشي يذل| ولان دارملان اعد
 ىلطلاوراعلاكظنإ ل عشيامهتبت] يذلا ملل اهطبخسابقلا فوكأل داو سديقملا
 لل لولدموئابو غل( | موه لوقي ناث فاشله نع ناعوونم نيرمالاالغو
 دودي يدل ةغللإة ع |مالعاىئمتاقسلإ نإ (نمّيلإ موهقملا بان يةروُعل ةلدالل
 دوكص|خاؤلاللاميِطعةلادرلا اوعاضاو|ماؤلا]| نم مههافم ا مايحا اوبهيفاهرما ميلع
 ٌحنسموم ةبورري يدى (عتهلوؤل الولوماسيرش ([حهرذ يل | جإ مدعل موهُمم ا
 ملاللإس  كضقانئل|نائروز ملا ضق(تلإمرقما انهاعرزليالو(يلصاامرعال

 قلطع|م وج ىمةديْضل| ةصام ادب انل]زاليغةدارالا ب سحيد هنوردزهما]
 تاكو ديف | قفاقك] ٌسهدَِصم اوقلطم نم عيه ام اديرد نإ بحيالو دم او
 روم | ىفلا يو (يعرشس الح يدعم ا فوك رط سومو ( عيد ص ضيفنا
 ناكنإوهدوعو وم سايّيلإه وعز يد قلطماوراعلاكهرعقالكافلإ باقم

 ردولعم عمل وح لوأئتيالهدارؤ]ضعبل ةمسلاب ضل |نه اهل اها ويف
 ىسّملإ ف هوافتناواراحلات وش كافوإ يعاود ءاّمملب سايتلار وهخ م
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 ٠ فم ءاول|ى ضيف دبا هئاليعادبم ناوي يناثلا ضارتعالا يف ماو ئوفا هات بزمال

 ةهجالبودهيلص| اير اّيملاؤاقلطم,صييعةزوكوف هلا ووطْببر سفح دنت
 زعارجتر (هظن) ةرامكيف ماعطالا ب ابي) نانونح_ احين كمَدفلاخا ضاوتعلا "اذ
 مل هنإالزيهلوتب لاق فاشل رنه نقلا رافكن ود موصل قارن غالا نع
 اهلنا ةيانص نمط لغاهئيانم منول اهيل ةرانككة سنلادل نقلا اوك يل صقب
 هل ويك وصل ثق عسانا وع يلارنع بومولا طوقس نأ ىلع |(ئضوال | ناذلاو
 وو هازل خه نإ هنلالو ل دبر شتنوه لب تلق نافل هنحر هنا نعةثلاث بوجحل
 ٍكارال| مذا طقاسلاا او تباثوهزبطقسيب مابومولاور (يلعن | ةدانبج مك اكماهطالا
 ماللارعاوراوقميفايو (شيولر اهظلل ةبشلا_لذذل] ةبائجي عربتماوئتلقلادلل
 يرخا يشن مازن نمر ههسا ةمذلا خش وعمرّيساناوز (كل يق ءاذالا م جزل طوقسسد
 كد لوقئانالرسيا بهاول|لاصخدوقن لاقيالزمانيلف ةمزلإ هم ترب ناو لاح

,3 
 مهيب لطم او هماوب | عيمس) ضنا اماوكرتا يا هدنإ نساماوعبّت ومدن هي)اماوهنأ
 نيئاترلا دراول/لوخرل اب (سنل) تاهيم) ةباصصلا ةماع دييقتمرعف ديقلا ل[ ةبسنلاب
 . هدووعيق شم او قلطلانسدحاوزكب رمل بجي ن كم)ام بحاو نيليلرلالاعإنولك
 هعلطما رنج ةيزلإ ه نهب كالدتسالا نع قتال ناب لوال ئع مولتن يي باج/ تلق
 . | اههيوةاسلادوهشمر تب ضاضياولوق|ىزتا ثا هههال نكن |كذل) له)اولطسساف لاَ
 | ةنعلوسلل كلل تبان هلم موديال 2 لاوسلانمونم ات ابثإ (عيانض هضننعال
 | ىننسكولونإ عمو سس جالو ىاغد لاقونليرتالا عاؤنل| لاجوه ع وئوبتو نيتاذإ
 لد ناريزاعال اشمل يالا لوقإ لب هتلان] بوجعنم حت راكم اولطاذ دحإ
 هناومواسنمزلو ري كنز ذالاو|دبم ا معضم زلبرادبالاولاوسلا بقت مناع
 عروفاشن| ينج مالا ايم موقنالونأب ياثل| لعمل ماد ادب الإ المهر
 ملول وفا ين) لوصالإ نعالضف عدرعن) ف نجي [كمل) لوقر عجيل نال نعهملأ
 متالفويرسايغلإ ىيرطدوه نا غ] نإ دقت ا«هباسسا »شل | رنع م سملاذ
 منال ةيعرشلاةلدالا ة اف موحي دل ئليفلاقَمْح عمئلطلا يك ماميإلا قمح
 ولورخإزل هون مههوهامؤ نيديعسلا اهلدا ذا ةلدالا نم ْعِلوُمَم نيصتلإ جلاد
 تسيلو اقزطم س يقل نمهنمل امزلو سدرك هتو عزل ساييل|عمرماعي| ثيش
 راومعلا وفرع جلونال منيا وم موفيالان ]نهي جولتلا بحاصلاق ل يوعسش
 ةظيااانبم ناذا فرت ةزفم نايوح عم ةّقباسل تاضارتعالا نع تكسو



 رقما اعؤلطمل از عم دع لع عاجلا نا, ثدائر) نعم هن ايب بسام ماشا ب ليال
 ةروصل هزه هل عل دلال خنين اناوبلي احا سالا ا ياعاجإ ةوكنالةروصيف
 هدداوزر اعزح يور رقو عومي مهيحبؤب(س ملة ماجن ض ديؤتسسملادار) نأ وفا يلا
 باجيو ءاجاب سلاف مرلاعوإانرزع اه هيجووهو كواضيبلا»ل كام د سقت امنع
 ذئب سايقلا ق يرطب يلا ناامنإثةاهمباسماو ىف اشلا نهي ععلا نإنوبإإ نع
 ضراعترلنمة فأهلا ةبقرن)نالر( ذو موهيملاب عا سملل] نمولصا اين اليل د ضراعتي
 | تتبالف هفالخاجن»فبحر شل وهفم احس (يقلاوا,زئيلاع) ثول(
 نلتخإذلايكو هلل عرذيوالكظدل ماقم واط ايتسالاهنالرس ايلا, ] عا يضاشلا عرف عجلا
 ضاهر ملي و) نوكيو| نييؤانئتعكيردفم نيب قلطم )ددوتيالنإ كا وضارببسلا
 اناا فصييفمل | نوكم ننو قايساعإعي اهزذال) لود هنيبوهلديب وسال )دوحول رخال

 يف انوكيالناو اموره وهلارذعت رسل ةرامكه يلعب جيئاؤر اهلفل) رانكيف ماعطال اك
 نمياياعاذخإر جابر لاعبوا عا خاين مول نكي الذاواهيج ضراه الذ | ةملبا
 (ناكواعيه/ي ب [حمواتتي سب رح ||5) امإ بدنلإ ادم علاوسوف»يف لوصحلا
 دم إوجاترستاؤةنموم ةبقر قتعإةبْهر قتعاراهظلا ةراغكي ل ونا نيتستم
 تاب زكةحات | عبر ناوقلطم إثم هيلعدإز السائر ضم اف قلطم ال لهلا تفوزع
 ملعو) اة اطمهنعقلطل وخان عوأل هلإ تو نود قلاعم ا» (لمؤل/تقو نع دخلت يع
 عم يئانيا)ذ|س يمل ىبوطبالد ممل ايئلطئار يهناذا هيدرات همبا(هتراذت
 نكملاهت بعاوأمزيبو لاو هدحلل لو هكر وئيلسلدلا كيب عجدنالقثد(كل داتا
 ىداوهور صم رز جوهام قلطم ا: جمع ناذ قلطم اب تاوقم اب الإ نإ زة نايب

 ةيئرابثاي ل نمئال سكس نب زلداموج هور قئعدش | ةنموم ةبؤزر قتعب نالافويبطلا
 قلطملاب نايوازاصاديفع ايت نوكبزلؤرمالإ كونموليوالص/قلطمابايالخإامانضوم ا
 تويم شد هبرمل) يذل |ديتساو قلطم ادابت) نوكيالة والا بولا نضيف

 دسؤلطم هناتل اج قرصلاديقك|نسءوجؤلطغإ نإ التلكنافةنمولاةبقرلإ |
 ن]رصديقَئلاهفالطالانالوطاب مالنا و عومج أ اجج و يح ازحت جويا قدص غوص
 طظفدل نوئانهئالطالاب دار ند صخلماعلوبهدما قو امال باح تلفن اعّججالك
 ظفللانوكا هيباجيالاوةيبلسلادوِّّسلإ ويمجف دم عموم يه شيعزمةفيئ ل االلاد
 دوحصال,و كرم الحلا طرشب ةديهاد | نال ضراوعلا ويجزعولئي) نشب وسل اجالاد
 هرارعل|ئموهو حفلا دوجولا نمل ربالهؤلا دوجوما ذإ رالف الو نهذل/ق الامر
 د ]رك إ ناواصاعوم) تاصخشس يح) ضراوع راد دوجو رف كلا جباذماد
 يئعم أب فالطالاوهدبيغتلل انما و يسال رسب يهام اليس رسال ةييهام انه ىلطلاب
 اقبح كءاجرصجي نيالا نيب عمجبا تلق نافدارم يعل داوم يعل يالا



 بيلا لو لطلاب هذ نهارحإ نيبو وسبب عماجؤيعنمون | يرهظب ملون هاا |

 نعود نإ لوما يمامالاركخ تلق جرم امض بدنلإ ايدبشلا عجور قالطإاعقلطملا
 لشملا ةرهيحل] نعول ) تالكاظفل هيلع لول مريع قاطم إد ارف|ض>رف يابةرهيعلا
 حمابؤبب ةضراعمالو انضراحول يعم) ذه تلئاذ وأ هيلعظئلل) لدامابعاو
 بوجهول|س فلا نمرداسلا نإ يفافؤلا) تلق وخيال 6بدنل[يدّضل ل جز زوج
 تاطاببحالاور دابتلاب زئالا كسلا ماقم يط ايبحال | وه بوجولا ناو برسل نقد
 | كه هعفدواهلفهاسقالا قوذابري طع نوح مطايبهالا»ليلعتل) شلإر ايضا لعلو
 اهوا يفاموخدنب ىذبوواسقالا عييجايرملإ مالكز يلا ؤاظ) ويد كاكفراوسلا
 للا تقونعرخان(هرم] نإ عناب يشي م نيعتو) نيب ملو (هرحإ قبس عولو
 نيلبلرل) نيب عجمنالد يم اهتلامللر ميدإف تفي[ ميىنس م نيعترإ نوعتبولو
 مزيل مزالوهام اهرمل اهل اايضمَعم| بسلا مرعل صارو ناكم انا دوقي بجاولا
 رخاتإذإ (هدديّقملارئلطم | عشةرئاقكشتسي و قو برقي (ثل|ل صلو ارش هيدر مل
 لمعلإ ب وجو فام اوتسالررقئ ار ةينع ف هيلع لىكوقلطملاب لعلا تقوىع
 اكمال (قيناكنيفلتعوإنبهزمو|نيفنمان اكن أب نيتيتمانوت لاذلامإ يملا
 يزمالازذاكاأكم قيونالاباههقتمتالزواعبناهم قكع يال تاهمرعيزرك
 اياهدحا جابتاكم قتهالواكبن كه قتحيزجالارفاكابتاكمونمبال بياكموتع
 الإ لاق ] يف لوارادي (2ل اهريؤالا نان ]ريع ضم يف تل! لوالإر تن ا: ميارخالا

 هل

 راهلغلاةرافكفورخإ مايلذم ةرخمناضمر مايلاضق فى لاكن هلوفو خلا ثم الا ايع

 مهعرإ ذة عبسي قمابإ ةثلثءايمع نجلا م وم يونمبامتم نيويشو ابعد ظ

 افراد بارنلا نهالو) ةباؤر يو بارتلاب نهاوحإ غواولا لإ هيلع سد ايس هاوخو

 لت نمار ع نيدودضي رم! جريوعتسل|ن وكزاجز فيرفتالو وبات ناضمر اضديف
 اذه ىفبني لوقت ن) كلو هولاق كه يرونمسالا لاق عبسلإ رح ف بجي لادلو قلطلا إد



 هوز بالذايحارعاماماوءولاق يذل| نعمل ا طقف يرخحلاو ينوالإ وبنتي نانا
 كيلاني قفاوم مد اشلل صنب تفطر وو ضر اعمربع نم هيد اني د تسلا قافنالويمعتلا
 يورو زكورم ةريعدرم طيالف بارتلاب نه]وخاو)/نهالو] اعبس ل سنعان) يت بلكي غلو اذاو يدل. لإ هي لاق مسن امو حرجل ]سس بابانإ يف لموبلإ ف لافف ةبجرص ةقفاوم
 بيوع ضدوهو هتاقذ طبول] نسومذوري طفلاذع/ فرع هدر ايصمسا لور نعأ
 :مل) ناخشسجلااذهله(ُج) اللون نإ كلو يونسال) مالك) ذهب (بمال) نموح|ملقني م
 اههناوامهت عيالدن ضرعلاو/عيبجني يتلا مهبول حار علسونمو ريجاتا نين
 يذلإ: عملا هلوقررإ. عددي ام ايم ذب ىإتعالا حيف ئالطه | اعولط ل يرجو اطواسنب
 تيان حللا) ] سيلونل)ا ذه اقؤجالاو بوالاا ده يدويزعتلاونمهوسيفيكولاق
 عبس( درع هريوطر لوم وو يوراسالا ناز اوبل (هصاو اعدم ةعورص صدل) ةحارصيكوعدو
 ال هئعبتوتلا لسد لعن احب خالاوإ ي والا هنوكديقبال لوب ريفا عم
 ضاعتلابنيناهملال »نضل هزم سيل ون ] ظل ناب هيواوعزودوةربعو ف ٍرفلل عفو عونلا
 لاستلام نم عرذ م ازجالا ناببايينهاؤلو بدنا ناايعنهالواوزاوبلا ةايتلع ئهارحإة باور جز لويلثنهالوإ قون صلع يموت ةياور يدع كارل ل شلابو
 لافقوروب ظل ذايرشلا الووههبنب رلاناو [صفنم ا رصصذ ذايب يقْْحا د ّبعإ] ايلطم ا
 باتكلاب عرتلافوحي ب اتكلامسارمدعب لع مولأؤ نفل /ب :أ] صبغة وكي
 افالخئراتلإ ل هيبوإ ص اخإةدقتو ماعلا مول عاوس هئمٌص عبد ب انالإ ص جن ىعيفّكه
 لاّمحالاط فاست ئيواتلا ل مهل وزيش اعلاو] وصوم (ةئاخأت عن اولاقمصم هزه ومج
 هيف بلطيوص [خل| »روم فن َقوُسو همدقتل هك ْبوُبسو م اعلإرذاتل نم( )اخ نالطد
 نايباتك| تاسوىيلل لماش هنافئموب يهم ت اكرشملا | يككنااذ كاش مارتن ل خو حا ليلح
 ياس ءاوئد تايباتل) تانمحم اع ا عوضه ي ]سند دنك/ن مها عانتمإ ع سيْمَهو
 خولِضام الدلو ثم تذ دق( حيا [1بق نم ب اتاك اتوا هني لأن م تانسديلا
 /5ميلع الممر يمل ضا ع وؤسلاب بابا صسع وجو تايب انك[ ناصح ا واق
 علا ماللإناوروهب بل درعه اوس نكون او هّيراشاو همعهؤ هتارير تو هلاسمأو
 صون يباع ملوذ يو زلولل| ظهل نص سبي يك لذو قي ةجيرال ةهالا لاكي وول نا
 دلولا يلع هيفي يلا دولا لما. كي ارق) ينال ظحلشمر كول / الك هلا
 يح كرعا د مادحإةالص هن ]ليقيالولزيعيسملا يرد صسغجاد اتللا ةَسبل|ص يمر وجو اسد ئاخلا الدوم احل لإ ث وبال نب مج يصلات يركوفاعلا
 ةلاعيع اي همم يالا ودود د كعلاؤل اشو نع لولا لعل لماشلإ ( نوني
 ثردلا م ةدلسلافإوي مت اماقر كروم اذ) صرم مخكناز لاحد اومدرذعلا
 بلآ ةعمرشنإ ملا تدرون هرلوق يف لادلواولاو ةلوسقم ميقينابر زعلا ةلاخ



 كوزث دعب ىلذب ةنسلا دور نال ةروكؤلإة بالا هب تءدواكي اداروول)ةلاحهزاويا

 يلعغبإلاباهرعبيصكف فوتبال نإ خبنبون | اعاهلوزن 'مدغتلةيالادا صبت عْمِعالِمْمب الإ

 مسمر يامءلائامليجيبلووذاولانايينوهات/ةوكزمل ةيرجنلاددبيقملا نواهيوزن دقت
 ي#لبلاغدإو ل مالا نوكاو صولا اعرف ماو باتو |امبرم طيب حاضوبب يحولوق عم نإ
 مبا الاحوقداذإ شلل باوجالواغلل نل (ن] اصوصنخلاهحالل هر ضي الف ل ملا ضرع
 انهاءو ةباثالإ |مدعيرخاو اوِجال] م ءرعفراتهبدإومدوبقلا ند اهدرع و ريسلاورعسلاو يلع

 كثي دعهيفامسإ تعسام مريم كه لسلاب هسا صريفتز وجو لوالا 6م
 رشعلا ةدوهعلاوإباهسالامسلاو لقعلاذايل] عاين تتسامؤيإنيديعقلا

 سيدها مثير سوإ سه ةلببامايهرصقي ا قسو) ةسخ نودام لماشدن اذ
 ديارسنم اس ايقلا:ىطنلاص يع كوكو هقرص قسو)إ ةسخ نودي
 نم اجوخرلصا مههز ناب يزيح لاجل لاق وم زيبا عج جرف هل هلاق نصا
 نرد ةرالندجولا لرلغن هدو زن)داحلو ةرئاونم ةنسوإ ناتكن مصاخ صند مولا
 وش ةنولع مم وهل الخادلسم) نولكيالذ اد موجل) ماج رلصأ (ح نوكيالامو رد

 تانببل) ايا بلعانهناكةل سك يكتم الخلا نمديفتساورهعاظطماضتقإا#
 ' وصتوغمل) سوني دارل|ناراعلا كلذ دارف) ضعد يزصالا(ٌدٍَحَولعدجوت ناب مدد

 نود رق هن فاني لذ دتطساوج ضني ْمل) نكن لالا رصين درا | موهعلا ذهءلإ ةبسشلاب

 سايقبصسعّيلاناكمالموولإف الخاد لصالإ فكن ل1 ذأر ضيال اذه زكا اماعوسفح يف
 ةوصالا شعم عذ لماتياؤلوا)| م اعدل نيابسرخ)ماعد )زف ضد اعواعلا دارق|ض عب
 انالوموائد يسلم ديمع) لوسيا لوقو ملالج قيليال ادعي اعت همدإ لو ٌعطنلاب انه
 لوسيل كُذ ةهدارك نم هوكدلم اج قد وباإ» امالإ ل ءاوايهلو تمم ي إلي تعد اص دن
 نالس ايلات قطنلا صسمك زاجاعاويئلاو)هسد] خيوز هسا كوك لاقي يمال ارافرعم
 َحسف) ب( نم نايس هللباغمل الاطلل لماشل أصم ار ضن لا سس سايقلإ

 دنس او وينإ لْسَّسم ا سايهلا ىف ونسسسم هئال فإن ة ف اديس نمد تلا وكي
 صسم /اوهرعنلا 05يارث ايف ةطساولابينإ ككذيلا رشم ى شبا دنّسلايلا
 يازلاو ةيسازلا فاس دلو ص سمح خلاشم ضيا هبل) (نسسالإ يب ]هيتنالل ٌقطساو الب
 ايريلع ىلإ ةمالإ عند قمن ميلعه | فد بعل س ايقيةرلجفيإم (ؤمرماو هاو دلجلذ

 ةعررغلا اجو عومجاوهتفل ليج او قرنإ صن اميل حشا جماهب ب اذعلا نم
 ابيكم اماءالطصاوؤ صل اةلبافم ول يجن هنمومعجاذإ باسحل ا لجاهنمو
 فارماظن وكب ناكمنم دار ةهيحئمال,تلالدْعْمْسُت ل نابرسلالد ةهيحبزمل خد و] لوق نم

 >ل ىنعدال ل هاو عم هلام نايبلإ كر اقتئالا نموهم اذ] ليهم هلع جرف هولع



 ةقيتحلا دارا موعزعإ ااسئالؤك ن ييبت نودب هزاجص هبداري ناكد|ول وب فارهلظنوكيامو
 قدصالف ْنينوفد| نايبل ابن دوقملا كوتش م او ظملل تازاومو)نيزاجم نيبدارملا »دو

 فدوهنإعلض)رئعا لاق ثبعرضولإ حرصرحو ريو نيسان يبل ذ] نايبلإ و قتفم هنإ

 لخ> وول سميسبل هئاخن ايل نزنفلا كوتش ظزدلا هدر يجوب نيمسجلا كل نعملفن
 تاقلطك او فاه هلوق يف ِثت م لوق مورق ظعل وك نايبلادن نضملا سكبس لاو
 كاوئشا ضريياهراميطالإ مج مالذاييلاي تقي ناخووقةئالئز سناب ن درتي
 مة فشديوبا ل دكواهرحإ اع ةناقم ةنيرقالور طلو سرحملا نين هدرفمو هيلا ر ثلا
 بعوملطببرهطلا ايلا ناي: هيلع صين ءاورهطل] اعسدز وع قداشلا رطبجل العسل
 هل ةذاجف نوكريزلاوه عهرتمل زلط ورهطلا دارك ن اكول هن الة الث ظظفلوهو صاخملا

 وه( بسم نارضجبوراههط) ثالث بحي ؤدعلانم بسك ناو خلط ىذل|رعلاذ

 قلطنبامْدارهطلا نا ايران هطرهطلإ ضمد لعجن(و ضعبو نإر طب جئيضاشلا بهزم
 نيبزلبول منزل اول هئابدر نيمرل نيب للككاهزلالثم ةعلس ومر كو هور هلا هيلع
 اهللحرس ثلانل) نمعم | ذهن اقرمرطن| ضب ثلاث يف فكي نأ عولؤ رف تال ولودلإ

 ينك هئال الوزام) ثلاثا لوالا نيبال ونسوي بايو ءاوبا ةرلضوهيو جوزتلا
 سيااو هبتسيإلاهوهو مز لومإ هم ابر ابتع(ذ هدعباحدبالك| هم (ةيرطابنفدال وال ضعبب

 دقوَوشتدكن بعئادوفل ةفعسنةييشالب ل
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 يع انلااددصو الاعمار (بتعابوهاءإ ايلاطو جيل|ةءارراع(يلالرلوصاغ) اهطالب
 لدي ضيا لل لاقنن الاد مرطلام اعذب ضّتع الومرطلا ف تاببح م نإ بلاغلا كة ءاوبلإ

 ءالاوهرموطلاو فيكرطتالاهن) بنأل| سيلذ|ض يعل ف تابعزم فالكل بلا مدعاع

 راف و همامت الهارب اع لديالوهوطلا د يه ابل اع ضيع ناني ليج ا دل مال قح يف
 نموثيئ مم عم َىَمّييدول الو اهي ينك لوالإ ةيقب ي ةلالول) سن موهييزلاماَهل] َقَمَح
 ماما هفضل ةفيطلل] هدهد مم( اعاضقنالا فقوقو فكي مل همانود ثالثلا
 جصبذإ> اهبمد عرشلا نداقداعصاوعزم هرد «رزؤ تلانلاو لوا كنبو نعلإ د ةمالا
 عمل طلإ تو ووهو(ّيفويإ نميدرعل نهوتلامع هت اوقراهط الأ انهار الا نأب
 بلو ْنمْهددعل ىالطل ناطام ةدعل] ئمرييطلا نكن ملولذ ضحي يقالطلا نعيولا

 مص يلع ساليمربلا يعدل ةركذف ضياجرعو هئارمإقلطر هك نبا نبا ن يوم ديعسلا
 :داواهلسم ان اؤورطت مصمم ريرطت قبح (هيكسملٌء (هعبج|ريلف هرم لأفف
 حير صن زهواسنلا اهيل قلطن نإ همدإومإيلإ ةدعلا للتذ ايعماجي نإ ل صا يلطاش



 نمر لإ ايعوخيالا«رطلإنامزب حر ملا نام مة سف ور رع مب)ايصنم ير متل كوإ
 ٌكضاوعفلاو دوقلإ لوانتنومونيرعبلابهعلاؤ يحمس ابد ضع مالعإ جيمز كل ذل هدو .لغل ل ل نعول ع ووخ فيوعسل ةيضقذا كيلع  نيالؤةيبععلا
 لعج هئاوهتالاكش لان ميا ناثل) لاق لومح اجب نامؤصالا ثياد(ةيننا ل اوملاو
 لطابازهودع وسوم يفز سم هنوكئلادملاجالابا,رلحعموك ا كاغلالا نم ءاونم ادلغللا
 لمس اذا عضال #تنوكيال كتشم | رضلاوهو هعونموم يف طاوتمإ ظفللا ل كس ام هال
 ناك يتربع ىم روم الذ نموصتب هدرلوم نم هدومي ل بخس نأذ هعونموموبحُي
 لئ ذ نموضو هدراوهنم جروم ير هسا )ذا دضحلامالعر مولع تق ناذوئ)الس#
 رلاعاوروده صر قمازاج هنوكب عوير ذكهلاوتس) | ههرد تلق نيستوبعنم ودهم
 اكن احم هب دارد يذلا رفياو ثيسعلا بع همن يذل| فدوكسل لع هض |رتع| يف لاق يح
 لكشب مو ل ان عاجلا جلع نم مرّتراه ئناوم| لهم يوهنإ يسيل نيس وان يباوس
 | ةيشلابطاوتمإ ى الكم دماوزاجم هلاممنع راو هاب باين نعد ٍناهؤصالا اقام
 تيزا م نيبظفللانمداوما »زن )5) هنأ موقت وذو تازاجم هلذاهيموصنك هدر وم
 لثمو له نراذمب يرصامنلائيالورر ءاعدضعلا مال«لهجنلب عدالهبناكتاز اجو
 نوكشدهل|ى مكمناذ دوال دمّيسلا اهات مالسل)وذالصلاميلع همايقب عملا بجاد | نبا
 نايرلابفرتما ام ايؤبوناب باويلل زج جشتسيوف لوؤاو حقنا فلوئالاعف كيو عدلان وكب نيب الل لنادي دوعازوج نإ ديحدايدا مر باجلو بحار وعن اعلدب هينادوعلإ )نإ, ضخعا ويا غريح هن ايل ديالمو سلال بعل ويم
 قاس ثيعروسا|هقداودكد زدغعلا ةمالعلا ضرمالْك ؤيشمل| قبس ون عم الجب فول
 . كوئشم| ناب يصاوغعال|ن عب اجدد ثلا ةنيبسملا ف )ف درحد ايجضارنعا نم ىبسام
 هبل ظنلابابنبمناكئاو نايبلإ  عرتن لوطف عمون يارتنلاب ل ينايبلال مَ
 امتي نما زاب اك لو وسنن نهدف رصيالدل إن ثيحسشمل يجزاها ذاوذافانمالو
 يونارقالخيؤ حررصمونلا مالك رن ام الطصإ فود لذا شب سيلو هل عمور ل وذ
 وهئاببلانافّواتموهلبانهنايبلإةنراقمويمب لاكشال]|ؤهزحب اييئالإممهلا

 |ذهؤ قفوئيرقدلمياوهينلاايملإ نعرخاتم همس البوهودوعلا كن
 لمص ماكرفلا نبا حاتلا نا رعاولساتيلئرفيا ةبفاعل/ليشتانهةنراقك | نإ اعانب
 رالط الاف ملا لاو شيحمنمد/رل | ةفوعم فن ايبلا ياوعّسضيامدارل) نالعرمل مال
 لاعُقْي م امإ نع جراخرم | .دومعمرزدثقو يلب ءدرجيهنسدرا]|عبال الكوم
 هنطعلإ نق دو رم ا ثيسعل] نإ فعوتنايع مم ] فرع لح هئاب يرن مل عل اماد
 . | لماشوه ولا جراوخ] نيبلإ عجب نايبلاو لم اميل هانروقاعضميا هدحرعرظو مو
 لحل يحيإ) هانعم ىدووهورلاكشاوهلاحزم يا لإكْس الإ ئه نم لعغلاولوعلل
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 يلاارظن يوصبلإ هلا دبعور )اقول يندلاوهمن) يناثلا بازرئن نورك وركب و بز يضاقلا |...

 لافمو)لاحزمهيلعلديامبصنب بهو هانعمءاضداوه لاعي/ي | انت الإ ا
 ةرابولإهرزعو نييلوصالا لأ بضي نم ضعب نع فيوعسلا|ذهرلقن رجب ناهربلا لاق
 يجاوز يل اكفراعتسملفاذلا| ل دسم اهناؤ يضرم تسل ف رغما افيو تءاكناو
 ريعنم ضل غل نامي بلاوق يش ارابحيف يفالإ دعردلل دصاقم نوعدويا/ريإصبلااذذو
 للطن (يبلاريغهدضعلا فيون ] نوسهتنملا (ينسحو نون لتبم | هيمهيفية دايز الهدوم
 لصفناؤررظإ د[ ن اد نهوكق أمشي إو يلجتلإ واسس الس)(6نيسبلاوهو يبل ل غماع

 لاساروفنربعىمارشبإ نايل |نالهرحإ ت الات ةئالث بلع روأو عوصولا و ليلا زيحيلا

 ده ٍقزيوجلا و زاهمزيعضوم ا يرسل ظفلنإ مو (لاوش | صءزم جا ملم سباع (يب
 تامئ (نماهي ف ِيالو دشعلا هاذ |روكم نوليف هنيعب موو اوهويّكل|ناشلايزويا
 يمس ناو عالطسصال/ يانابببرسبالل اش يسرع نما دتر) نابل الى | ذناة ياو
 انوضيالو ويف ةحاشمالفانأيسنيمتاعرحل ل طصا ناو الطصال اي مالكلاو ةعلانأي

 رخآظ ول دايز ناو مّمك] اعنيرف رانقرالاو ل كس الاكيفاعل ازيا ت وش ةل (ّعسا| لعلو
 انهطقسا هاه جد مئاؤاب |ولكدحبال فياعندا يتم ا وصولا ةدانذل لباريس
 لاقودنععلإف لاق مهل لإ برقاو طم اهيل د|هنالاوجْست ثنا هدازو عوضولاظغل

 صا ال صا لاوعجو عبار عم ايعهئالط | يغسني لاهي ديو يين] ليلدلانعباعن اوهشلا ثلا

 ناببلإ نإ ارماو يرو ملإ ثا لوو يفرظنب لوقت ام وروكذم لعل ريع رك دوئسيسشلاوه يزل
 الإ ارمي الظفلع ام ضدلاو نييبتنإل شالا ليزي ا ديرب ناالإ ل يس ال/ دود يزلاوه

 ةماعلا تاهل ديعم هناذ عماوجلاو رج موسؤلاقثديرز تيإر نا ديزلادجاو سم

 ظلافةفيشحاهريعل ل امحاريخئم دير) ن|لوفيئ| لاقلو يين)اهريعل لامعا عنه
 يعم اذهل هصملا غون ايب قسوة ومالاعالالخدبزوميلإ نإ عانس مويفاز(ىداررذك
 بات[ م]يلرلاو وع ءاجالاوسايهلاةلباقم يفرفب|قلطبو ظن ب اقيو لتشمل جرخي
 اقع اليوان مح اماييفارملإرلافاكرفيأ لطبو لوالإي يعم اباصفو| ناك ارهاظ ةنسوإ
 وهرإبو (ًءظمل ياام لا لبق و ناعفيك عما علدام ايو طل | ععو هو احوجرم
 دويل صح يإِه لبر سن هنم همودو هانعماعررج يام يلاراصي) ذكي ألا نمل عفت
 نمليوائلاريبغنلا يفامرهظيإ ذههووه رئاكل بز سنإ حم مولا زد ريعبو لزنبام
 فت ورلغني هنم هانعمةدافّس يف حاتحي امال لصالا ٍي هب فصويلٌد اولا

 منافراي هالو ايضدوككدعاوس رجيدانعم يفي لب رن خيل) عياتجيالام الع

 هداه بسسس سس |

 هج تتسع د وس تم ل يو ع مهل ل ١ دك حل وج مع لج



 ..| هلوونرل و لغحا فووخا يس يل ءابتماو ءانعم نقونر عزم هانعسر ونيل زيمر "ني 5 : : 2 5 . 0
 يلا يعاين مري هز هيواظلا انعم هني رعامس ري نافل ا وانتبازغةعاسسو | رم |6 ْ

 يتبول ددوشنا وامي هوا ينك هن عار ااا وهلا ذح دك أ انهجوجارلاؤ عما اع ىلا موت مالا عوعومربطلا وهاذا حورس وع قحا كاورغ اش ٍْ
 ليزتلابهربرل هلعاوزنللرظ نات نول فو يزاجم يدلإل/انفللا عام دريان هوزيالذا 0

 ةفرافمث,(ذ ةدارإ ضف ناؤ عائساو عولبلا سلب ركل نوفل ص خي يذلا فعلا ]
 مقلاناكلوال(ن ملا هراصكاود ظلإ مواسم رعإ ولو روبل هيا لوالل لو غلاه ٠
 رلعجابعاب وئام ى) قسُسم شمل) يوم لوالل لبا فمرخ) لوقال يرخإ رابع[ تن 0

 !سيورعلاة صنم عم عون ب ةبمسانم ا لن منزلا ساءل صبي عش يك ذام اسسا ظ
 ططضو يمل ىو ىسووعلاة صنم ياوههوراهظالاو مرت ي) صنلاة ل ل مإ ةلعفموه

 (ساولعجن ينعم لسا وشت يادي عرسورعلا صنت يزل يسنلل] ءاوتوهد دن ا
 نالاغاوةصنما نعم عون نمز الاب :اولاوهد هانعم يق عافنر الإ عمم يد طظحهرك ذم '

 طافلالا م غرنع اعرع انتر الن ةو ميو حافرالا حم دوجولروكذل اعلا دلخؤما ةوخام ظ
 النمو رعي يف بتعم» حزنو ى كَ نم هلم هالعم هو ببسب يا انعم موف 1
 نين مواإربتعمال احا ؤيعنهل(مدلل نم هانعم نم لل: :,نعول ا 6 ذوع ||
 قرانا لمي نيكل اهرغملا يت ئفاويالا ز هلل ميفلا هل حف قوتيول ناو ا يبا وجوملاهانعم ب لونا وعم ْي مان كيظلانافدوبعاَع موفي فقوتلا نمي "ا

 ائنرمإ(رتحا ظفل ي)اماحالطصاورمرفلاهضووماولا مل ظناورنم تشل يفنالا | 1 مسي صورر اوال سلعلابومالا ل ةصنم) ضاقسْسم ص نل] سيل هن دريالهانرووام 0
 خال ئملفعلا دن عربي هنمدارملإ(عدح | رضهل) نعالرب الخمول ىيييعم م زلكيا ا ١
 للا طصالا ف ظإوريمو رضعل فو هيف لاوسسالا: فعلا بل طلو)ول عوسوملا نول ظ |١
 هئابسمرفو هلست ةِعطْفملا> لداموهوصنلاؤادهاعو ٌةينظ ةلالد عم اعل دام 1

 سيشمل ناو يلادسالاكوضولابام] ةينلغلا هتنالدم هنم (عسق نوكبو ةنعاو ةلالدلدام
 نايل لوصالاف ناكذا وجب هيو بلغ ذر نفسر ائلل طياخلاكز (هتسال) فرهباماو
 عطّملالرخإ يعل اًمحإهدمّميعطق هل الد: وئد دز ]وئزظل)و يكس ضرالا كم نكيطم ا
 بهل لاب ئعي صم |مالكإتو دعسل|ةمالعلإلاقغشعلا شال حلي فشسؤر بتعمل
 عرضنا الكود مالا رصءب وز |يلانحاز ارتحل د حلا غنم «يرعلابواعنضولابامإ ءاوقنا
 اهيققتل نيروكذلل نيل فرش ةلالولا مات الالل سقت ن ]رشم هدر عشما ١ اهقوورتن) برقا ازهيوزاولا لش در جلا م ادجد ةلالرلل مسقتهئابوعشيب رضعلاؤعب

 مهم العدا يعستلادييقتل ضوتتول نكن للرل اب ارهاب و يالا م1 لو ثق فاي ا ْ ' الهو هئلالد تمظاذار كو علاق ماوه د دارا ن اكراسملا لخدض لولاة يازا جلا 1 ظ ١
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 اهوجمال (محاانلوؤويدمالإ لاا ةّبركشم ا ظازلالإ حالا سرها اهرحا وقد جرحو

 لعازارتحإ امبوجرمالامحإ ريع كو يرحل وأ( يصالإ و نصول يعم ايل دام اظل هلوث ينعي
 نياك( ةكرئاف ادس] م ويلا تاوف دسإ ظفل ي)دسالا هدو يهنأ ةلرمشم ا غافلا
 قبح عل ارنال سرتشما ناويلا ٍنطمنكا ع املإ لجرلا و سرتفك] ناوي اهد
 زا عم ناله نبل بوعم لى يشلا لجرللا وعيوب مدع هنعافراصالو هل
 احوجرم ءاوهنسل] لجول) ءدار| لاقحا بوقيل لاك يف مويا دقت ن اكةيإ فر اصال هل
 لاؤح] فعيطبف سيوتفلا ناوبجملاةدارإ د جوباهجم دعتتسيالذأ ةقلطلل ءروولا فالك
 يعلااعإ داو رهاط م سرمهرطالإ نسم اع ظغللا لعلب” مناف عاهل |لجولاةدارإ
 ظفللاوه لوام او هييعمريمإ نإ وسم فدا اوهظلاؤ الدوم يس جوجل خالإ
 تافتلا الفكي( لولا ظلإ لوويو قالإر عم لوذرن ذاعل دي اجامفم و جوملا فل هخستللا

 اهم عويس ايلتس ناو نيرمالالهحتامظلاؤ/نمنيرم/ ل حا ماوقنم عوتيدقال
 «ةلاباهعمالب دائ عوجولهانعملع جي ي|طؤللا ل وب (ن(نكلوم الغل خابر 2ةعافدنأل

 وهي وسو |ح وحرم بلدبو اطيل دالب فر ئادجادهويبصيا مدوجرل وعلا اجاويام)
 طلي لام و) ليلدلاب ارهاظ سو الإ مه] لوو هّمْف دو وريعكد عل نام) زهرس (ةليؤأت

 يااليادقغيائور بيهم ليلرل هلع اهن]عموحو جيد ارم اترميعيال ىدلبلذلا
 اعايصيابليلرلا د يي ههنا لبد نالبعلهوخنلالو) دس انو وتاولإ ف ليل دنىييلو
 اوقفت وجر)ذ]لوويل| نماقلطم جوجرلاءانعم اعظلا طرب لعامل طمليواتلا

 ولذاوجهلادلر|لييدلاب اي ليواسلإولارصحب ددضعلار ع و دنامإع(جادةربيمي

 اندقاماعددالكيفليلدلا ييلق ليلدالب ةلوي ليداتلإق مجبل مدل ايمام عالإد رز

 عمجياماعورضعلا ياماعا ذهل يلدلاب مهل لوق ينعاد يقلإموهفم لم 4 انخاهناكو

 اليووجولإ وعما اع يم اذا سك مىلار دسافلا ل ييهملا مجالا دبر نا زوجي عمارجلا

 امك يادبجمظومرع ليل ىلاب اهات يسب ليلدلاد ظل وإذ, ليواتال دنع بها ليلد
 فاعلاوزيلدلا را هاطر سون ] ايرعتيإر اصنقا نم عوتيرفمدفنامهبوفدالو وص مسب

 لفعل ظاورصم ا لوقميعت نكي انه» نم لاقيالةيررصم امواهيلبق يسيء لود ةذاغمم
  لوولل اظلا نمو ياهنم و اطلإ ل ووو هلوقبس نيالا ذه نال يندلاباظلل | نيرما

 هلوف ناف دياباده نينب (وسلاو ملوق ئمديإ ل اعن ءاوق ليلدلاداوهاظ يمسيجذلا ليل دلاب
 ة6افلؤعم دب عجوط اهل لفعل ليلولا نعظنلا و طقوم هسفن دؤي | ةرهه الكي

 هلى خوف لإ هم نميملا نم دعبل هير اغيهنوكل ديعبلاراشإب ينو ظلا|زهيا أ ذو
 كلذ 5 عن لعب يروقت 0 ةوودلا ةمزلتسملا ةيمسجلا هماؤلتسال ات

 بل ام]ةوملاوهؤمميايا ًةوّعلإ ىعميلا ظلا انهىع دي هلوق بصح |ويبكأ

 . | ةسرملا يدير جيجمل] ليواتل| دبر ناف هحجيومرمال| لامو ميلا وجل يا زكي لاومالا

0 



 امل !ّمعل| فرصب قلعتم ليلدلاب َةيَقِْفحو يا ُفاضالإاياوقلا مل يعم
 طلو عيلكلاوز ةطئفللا ياء رد لاق الا ملح نيبمل| فاه هيلإ كل ةفاصإ م ئاكإ
 ةبجرترلوفوهدربجيار ابعاد ءراشال) ثناوظرللاوإ ذاضماوادتبلا كد رمل ر ابتعاب
 ره الإ لخدي ىلا لوف ترد منام اع ثيم |ازهعونصوم نعاهججربعمو مجروتم يا
 كلا[ نيام ةجول) قلاع ئالاطبد لإ لعلو دين سشلا بها ع و لهريالاموويولاو
 هئاإو هلع هدااايصايببالاديمه) يئلإ زن عجرشلا ملص ملا ديري | عب
 ةحكررعلاهدجوموهناكنإو ل اهبومن هس اه دإ لاالر بلا فاسو (عيفل د وأمؤب
 لقا ولسوء عال إسكه الامر نوكلالاق ايبسلا نماظوماكا هاش هتدارإ
 خهجييلا به ذأامإعة سيسري هوم صوإوم) | نع هوصعم السل و الملا
 هيسجنافلإ لاو بسلم امالاو ضايع طاقلاو نأتي قاحجساوبااتسسالا مؤم
 | ديان واق نواس|هم) بهدم م مييمصلاه نم فيلعتنم تادلهتسا بابلو إو
 ادمعربافصلاوربابكا نوزك ال *لدوو عماويلا عج هدّمعاون قم ما نع ةضورا
 لاكشتساهباهربسو مالطا ايل صو الخاهدسو) ةثعبلا ا حرسوأ
 زاكعالا ت اود لاب بادي نلال)اولطم ع فيلتالهناب لويد ]ية ثعسلا لش ةروشم
 قعاهقلهت نوم ا تايههن) ناداولاو اهيملعت مولع فموتل/ ماو بص ةتبا
 بتلفنافهماقم هيزنن يف ئخلابرلل امدمب قلن ناو هيت هتمروشنال ةثحبلا
 موجب ةدغادرل] ئم نيّتعِإ)ن موهيس همست هيا عيزهشي اوهس ءءيخصل| سم
 اههلنّسا كب لافي نإ نكي تلقاتائتار رو هودلوطق ون الردحت لص ٌصوعلا يفمالسلا
 املا يش كارو فنو مر هيلعبتونيامامإوي ساهر ومرسلا ريع بهي لاماعرس
 ااطملومل لحب ناو تاون مال تما دتسإ نم عن< |هانعموهرسلا نم عندا ناب باج)
 ثوبا وويلعمدلا ايمربلا نالروكد ارز بلدي يرش( حريلعم بن ميول ذا لعفلإ ف ف
 نيبومقرفَت ئرظنب وف ورك ة ل صاع: ضايع اقل) تيارم لاق ناييعرشلانايبل
 بالوان رازتاواهوركم نولبالو دوقوهوزذلإو السلا هورس توت عم عملو لوتلا
 ىيساتلانالو مزاحرئعابيقرولو هنو ودامدسم عد نا نأ ءروذ ولعو هشرش لاين ا)
 ثافوالا سعب نإ هنموقي مين هند هب انلإبلطيولالازركذامد نس عقيالئطم هب
 هنيغَتل [ضد)وّمح :وهفزإوجلا نايل فوالإ ىالخو)اهورلمانهح يك وليام
 هبلعوضو ف لوونلإ لاخر ؤو هيلع بجاوة عي شد) ناهد ب جاوب ايقلإ
 ٠ تسهم يل سفارث ذ نإ( علا لاق بوم سينرمو ةوهورممالسلاو ءالصلا

 يملا, نايبل|نم غلبال) لعلب نايبل | راحبااضتمزعم ياعجرنسا ناببل ثيلثتلا
 املبسو)ابوروإايصاون وكت نم ةعبرل| باص عدول الكل ةروضاذأو
 فدل! ءابم] نعضيإ مالسلا هيلع هتيلفعل ةورملإ طاقساوومّْسحلا ةلازأ يأ يدويال



  (عاشياكيو كب ناامإ نا وذ نايبو هب صنخيو إ ةمالا هيد مكر اشتد امافك يبو للذولا
 مرج لاغرئو اههس ففي إل مدعم هرتع(يفث/ل مك ةعاطلاو ةيِزفلارجو
 ةفرحم شر هب برؤتام ةبوئلاز يول وومالإ لاثتم] اهل هد ابعلاو ةبرفلإ ريع ةعاطلا
 أمثو دب دجؤن ءعاطلا هوبعم ]فوم وَقِسل] رس هب ديد امقاابعلاو هيل تتم

 انوبرعؤت ةبوقلاورظنلا مامتب [صتام ]هتف رعمذ| ناهد هدا ةفوعم دولا ونا
 هنولوهءقمو جوع يا رنا فقولاوقنعدامةي يل ءامَجالون|برقلا ضةدابعلا
 ةبوقل] مجواياتناك وكب الو بونلإو بوجولا نع جو لججالز(ذععنابةعاطو ةبرق
 يعزيدلديوزاماوائالفةعاطلا# برغل هجواعانياكد إن اذ ةعاطلاو
 لدو هن ص امخنلا لع ع هب ص اعرض عاب إد لدن اذ لدي الولوب صاصتخالا

 ني وزئل] هلل جئاكو نيرلخدي او وساعد فعد نهب لغد وةجوزشميقشتا
 دو نوموثل هلوب أديس بر نرتخ قالازوستلا دايز هيلع وو دوجدوصدوبع
 لاقيالضياوبرالااعةدابؤلا مم افايربالاراس لبق باخ ص احا [يليلدلا لد
 اورْس نوكندك جوزتلإ)ومناذال ةعاطلاو ُهبرَقلا هجئايعوهامو مزايلإد حابمجوؤتلا

 ملعب مئافإعتوإ برنو ٍِن ىم هتنرص|عت الام إو يلقون ىتاصتخال يع ليلد
 2 ا( ناكهل لاق لات مهر هات كاش هب صن الرف

 هفحيت ل قيمل بزل | لع خي لاق مابا هص) نمو
 لاقياؤلودب ساصتال موعد ىفوإو عينصلإ رو ديعبيسيلرنكا هباعمفوقو

 امإتباثلإ باطلا د عب نبي ي)لوغمما مسا لع يمد رئال نالاروقلا ف
 بلطلان الزل ةئةفباساإٌبالابوانّمحؤاماو ضْملإهنالف م للسلا هيلعمّمدمو

 افررعوصالاو ماد سرتسب ب وجولا نك بوجوب)و برسن) ع مقدام
 مك

 ديٌكوعدسبب اضي)بونلا ذالرظن هسلوقاو بونناوهو مي اديب العمل بلط
 ان اهيمانمد لاّمحالا ع مقّسُح الف لصال/ق ئاوةلورمولعمبعوهوو :ئإمدع

 نيلقمل وكم | هادال سر اعتل برئالو بوجوب مو الورش فكوتب ل (3 نم

 تش! ءلطمرنوأ قبرا دهب سادل) اع يو ماهيإ وشوي ن هع ها



 قفوتيو 2: رمالوبدنلاو بوجولا نمروكن لإ 33 ءريبو بانل ده ين يمِباسلا
 0 الاعمار يعجب فارغا هروهظيلا

 دو هيت نع ىدمالاو هلئعك|داهّقفلا هتضرصتلعذادو يفهنحي اون! »امالا
 نو فصل لوبيمكوهلب رو 3ث هلش تيل يفوهراتخلو نيسلكتلاواهيؤفلا
 املا فالثلا يربو ة فصلا لوهكهتمالةبسسلاب نكي هن)داول|ناكد مدقق
 ها لوب ب نوكي ثادوصتي الف هب ةبسنلاباما زعمت #-/(وإ ةبسلاب
 تاو عمل)) نه عراشل)لوقكرصنلاوخب هئفصإعت و هفصص تلعن !ضوف عم
 دقو لل راسملعفل || لهيك ه يربو هب وحو عام نيد هئيب ةبعسشلاو
 - هلوهلن ُدودأم نإ معد د وسل اوقَسأِبت بتل ب موعول] نإ كا اكوئر اماووكش اع

 ثاىبرتلل بوهؤلا ديق نع درج ُةبرَعلا دصمو نيعل اكون د نيا يالع

 م. دوو ييعفمصو هجد اعانياكناكذاف (مروالُحدسمف الو ةعاطل اوبل هرم
 برشاو لفالإود وعنعلا] وم اصلا كابل بج ناكذاب اهّيفرصو ععالتا اذ ةدوقلا
 ل لدباناالا انّمدوهقح يف ةحابالا اهيإ ف

 ٌفهرلع هدإإ مم ىشاويبسجلا نمد ورنامتوطمف مَقَحَف ُهحابالا
 ض ادرك نك 3 نمرج رخو دما 3 عفلاد | رك بْن نم ةكمهلوؤدو اك كار
 55 ديعلا لا هناهذو |لجاس دنع ةجاوتس لا وتس جور صقلاو

 يشتهي لاقددرت ايلا و جف لاق سم دحلاب ملوزندرخ) يق هعوجتو

 ! ليمالا نال لج اب قصاننا ليجظإو لصالا سضرافن ف نيلومل] نم

 نابباشعب ىلإ نال بر شلاب قحلد نا لمي (:] بس الف عيرشتلا موع
 ؟ذاا عورتلا نملك هعمل بسكي جيدم ا ف ينيذإ انل بكسي تاييرشلا
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 ال ديمو عرس نبال يؤعو بوجول ع يئاشلاايرعو بشاير ية درج ليملابع مزهق هللا مهلا اليزعو ذحلبالا اعل ييفايلبج ولم مادي ةلب اقمالو رك وصفي
 كم هالي ئقوي لد اعلإ ص يزارلإمامال] هزات 19 نايم باو
 3 و 0 دا املا داخل فول



 لبنا ى|اىميلعمس| اصعب رثلإ صلصلوثر)رئالا للة ئ) وه طوصاه اهنا لم
 هيلوكتسون | هنم اعل وفاعصرارقإ خس نإ مشين قع لو قلد ة ذا اجةلالدل ف
 كفاح را قالب شالك لاهل وفشل ناب مكتوم | عونا ر يعل اول كاكت لكنك
 داصلإ| هثل |! عراسك هبا عمد! ايصةعيرشل] بلص يأ هررإرذ اهلعفلإي ف ايسام
 شيبس وول كر لذا] لمونك وهب هلع عمر اونالإهنزعي | فامولو سلرحل نم

 فكة برج قسول نع هيف لعافلا نم هزاوجاعملالدلا ييشلارل ذل ول عذ
 قلل نحو ]دري |هحابال اهل دب منةلاره الد فيحمهلاضشر زرقال) ناكؤعفلا
 سصنا يسكر زلاركذو ةحابالا لإ لامالقن هيك رض يسال يكبسالائاضيإ بدنلاو
 يعامل 2# ميض اهلا نعل ف يف ئقونل يشد لوصالاهب إو ةلسمإركذ يرمسَصلا
 كلافرمطظ يزل وهو ىلكم او بع نيحشول ا دعأ هلو ل مس و صال)(هيالةعابالا
 ك«رارقاناكاماو يزن ة اعف نم هديك شسديلو ونين ] ههيجوومالسالا يي
 زاجئسللعف ايعو| قكس يل لوف ايعرقاول ا هلعنك مفلا ايكهلوسك ل وتلإ اخ
 سشتمإعارهإرثي نإ نعرنوصعسوهوكسزب الا وودلاويبع فالكم ا يعابرفم اك
 هلعَللْيِو كاف يلاؤغل] ل(3مدْعَن[عركتما نع موصع سوهو كساب د ضرارقالا نال
 ملفؤراكئالادغلبو | لصفرب نفع يلا شل يول ناب ى عك وز امر اكذال )لم ونم

 موت اليل هررككو هتداعإ همزلي هد وجيب ماو وغلب نمودوعب )قه هيهيو ملا
 كرامعنلاو دومهسل لج تبسل كه صبص فوطي نا هيلع بي مهل يف ناث عرج عش
 قلثل ا اعورخبإ بت عم ورصم ميا معدنالانلك ميعسو ب سيانك ف اوعمجلاذإ
 هبدينبب يرجدعف الج يشل هوباعم نك لئاعإد عرفكس اعرمم هنإ
 /* ار حا اسم) نسر دابنم او ين يشلا جوي هنع تولسلا نة تارمو] دحاو فرم
 نعيكذامهيْمَف ا (وّشس ام بو ارب نإ نكس داوهيل والإ فاد شيو هزرلما جم
 وهو ردا مويامزعت ولسا نال خل بقايهلعر اهئالإ قد ناؤو اوم اف ام |يلاؤغلا
 هدد ايمور ارق |لومل | يروكدناور زواجنا أ كيلا ثم لم امي مي ممم | قالطإ ُهِسْمف

 عماموهو نول بلس اطعاب قلعت هلوز اعونعمس | يقيركلاب لق هيلع
 قوءلث اقل هئملا بكي صئفاع ل ذود وحلا ثالاوعيفو هب ايثنملبتعلا
 الذي بنمل |لغ | اع منعهم مد دئلولإ ثسر لاه سك هيلع سزابم 4رزرق ) لعفلا
 ياو يراهيدل ظفللاو سمو يراهلا نما راغب هبل ق فسم نانارقالا
 هنايحئامز يا هنو قف لعممللانبلاءلشهنلا لو قلاوا مذ يزل|زهتلاو/ىشلاو أ
 لق وم عكر وهب يىرنكار هدضاشيا يكس« ول ف ماعد يصأ
 عفلازارحاعبىرالد هركعب موعن اوم < 3 ليقفإ ونام [سيكش هداهنآشم |



 عئدو حاضيالل هب عرصرئكل موقنام لمتنا ذهو لوما ةوحايعوهرّيعو لضاأظلل
 ركب اووسل جب يع و لغف يذل | لهفلاب وياعوهسلج ف اعصاصتشال عون

 ,فيلحكىلعس طع تدزإؤ ماغطل لمابالمئ هنع سامير كبي ناجل عك
 انيكججنلا لهو مكين نمإ زد هنع ليال | دذتعا يا يار نيح يأ 1 ثنحهر كغ
 هادريذلا يسم ثيرحمز طورام الشو ذ خويا لثام ى) نؤيوياكوكم )نع
 يعللفوا يناير ةفاضالا ها: عض ئيشلا اماورطفلو ةوطال) بابي دا ةوطالا لحي
 لإ هارإ اهو شعل نعمك ي )آل |ف اضم فزملعاس ةيَسَِمْحو يشل اوه يذلا
 يلعب فن ةئل ري امل ااعووعلا لع اعد)يشلاظظئلاماو يائيسل)اماورلومب
 (تياك,نوكلاحياادشبملانمهز اوجاع ءانس لاحام او مالكلإ ةبسنب قلعتمام| رطل
 ةيعونولاطلانلالا) ةئللا فانياكزي شل طمل نوكلاهو) ناعم يي|ةغعللا يف
 نع داصالوف لامي هن1ليلوب ةلإ الإ 5 ميؤاظحالمي) ارا جن مو برحلأ و ضوب

 قلقنم/ ذإ لوف وللا سمن تمس |ريتعماير عمه غل [ءاع يرجي نسعد )بعلا
 (رطاسنبا بيبسي )ا يطاسن انوئج رو هئلازإ|ذا,ز3لانيي| تنعش, اللايب
 غو ةلازال| قةقدَّصحال للا نوكتش!ذاو نورا مالولا يلسالا وكر ذ اول الد
 . ةكساناهزاب سمسا فصو لمت ناف كأم :لاهعدلقنلا ف ةَمّسح دوال نأ
 نول اعمب0الدنسال اونا[ اج ناكاذاو ناك: ساو هز ظل ل يزملاهالز اهكلظلل
 يش عس] رم لافد نابع ضراعب ]دل ا! مكضياو»اول رم ْيَةُمِيْم حفلا
 نوكيالذ) ب حو هِيوُهَقِدَمَح ناك ذاو همس لاهكسال/ ف لصالون اديساك] قل يف
 ةَمصِجاعِحْرم لو | هدحايف همم لعمر سبلف ىو لزعش اللاعمد و ةَعَّضَح
 امهرعا نسب اوجنل روالإ نعام مل مامالا ب اجلانل ةيجوتلا م دب الئوخالا ف

 البوش يولاب امهعضو كمل بوعلا نائم صعجمب باجااميإ| هدد نع
 وني داعلإ نوما فوباعلامدلإ ق لضوء عاملا ةَمَّسح نوكيف عاوه
 وكت سوم سلامؤوزلاهعسُساو اه إهاوراؤ مسلارتلئّمثرانلإه نّقرحأ
 سيلّوضولا ُي قيافخاائلالاه هه ن] فالهالو ديز تاموام ا ربو طرا ا طقس
 هدداناكئإوةيوعلة فسمع موعلاراث|عرلا تخسن ماومْوبَمحم ثولاباساخ
 سما اّيسلا د انسام)(ههسولم) (موئاثورمالاس شو لفعل ث يجزم نوم اوه
 | ظل مئالطابل بس يملا لازيسلإ عد انساب لدي لانال انلالدتسإ يف ضب مازاجم
 فكل |لويم ده ينال عاماوازاجم دامنسالا ناكئاو ققحللدو ةلازا][عْيشلا
 ًةر اناهناللفنلا نم عارارع الإو ةلازال) ن]يرنمف[ غسله رق اما عمن ايبوانه

 تالابوماوعاو ةفسلإ ةلإز الون, سيلك لف الكت اهصلاْي ةرانو تالاف
 هنوكةفصءلدربو م اقلا اذه هنوكفصمدعناماو ةيفابهيثاذلا



 دحاو زم عال ةفرصلا ماوعأو تالا مادعإ كاوسقنملامارعا/قلطيور اقم اانهف
 هنالئقالوزامإ صال ةقيقهولمجن ميو أم اعلا مم إي هَعيْمحْ ملل ل عهولمتم
 ىييعالاقةسانرتكاعن دلفايناتاماو كلتش او زور عضم درطل/ كل فابطاوتم ذولي
 لولاه قنا نمعا مارعالاوةلائالا) هابررت يذلإوب دغتلابو يدنهل | ْمصلا
 ةفصر ا وزب نولياهنانويث يحرم ارهالا ناوصوهنم عارئوك ع نم دس يقام طقسا
 حرص هبعو رن هنسه| نوكتالذ م دعلا ةمصومو يرخ جد دومولاة مصيف
 رجع نم لوقو مدَمح لوالا لولا دع هيدزيسنلا لاوعتساؤ غاازالا اف نمل قتلا ناب
 يمسق نم لؤالإ صلال شيال قنا اناقناثلإل وتلا ايهفالئعي!كأركشاو لوُج
 ىعمرسلانه عفرلا نإ ظهزوجلافالاو كأوتشالا زل ةَعِصِحو سل ل عجناق ةثاال|
 قيلاةلازال)ن وكل عقول مدّمولم ارعالا) باهذالإ يعج لبوناكه|موعل ع وون لوانت
 ةانعم قو اهلارييسضت فرلالعجئموضو نايل لا يسغتر ارعالاؤعم ف هيمو[

 موؤوباهل|»اذإ نافوتد ابك لاكشاب هلومب ديرقتل| فكل يمَووه
 باتقل) ف يذلا تلاقي تلاه داسنل وال نودْياثنأ د اولا كو هثب انك هاو

 زيواهب عاق ضارعإ اهيالاهرييهو اهروصلوقنكإومارم)ابونكاىتوقنلإ لاوس
 هبئاعدارل | لافيولاطارعإالا بوكتالد جلد اما ثوككن ]علب الوعل ]هيلع

 دإتءالاو تشي نكل راحة لارلإ وتل ماهل هشنلراشع!بز ام هيد اهياوعاهاالاوه

 ةناتللا ظ هلف هلاهكدان لوفيان] هنْيكي ناك زملع هن) عمود مَن اكزمنتال لكس الإ كب
 تاسادلولاو اسم ل قتلا ركذ دابر ولؤم] ضارسعالا نعم (ينو حولا كر دسم
 ةقيقح ]فئالكل ازاجم ميلع وسل ظل قالطإ نود نإ مولن ع لاهشالاكلتلاثم)
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 لقشاو لااا صايم حنس مس/قالطأ عانس اي يدمال | لاا اهال/ دقه | وقد
 ىعمب ثراوع| سانت م دلوقت لوفم ا ده ع عا ثيحوت دب عرص هوك افقلاذ|ث باغ
 يس انني اووارعالاو ةلازالا قعمو هرسيلن 4 ) مولعما موةثر عيل ةثدو ثماهلاقتنا
 كناكب ىلل| ناموا باتللا تخش هلو قد لاق ندب ل ندج نم اهلاقش | نحجب لورا
 مالها هلازان) ىهعوه ينل | يسن مال ةهباشمم ا قدرطب هنزاجب لمست لصنت
 لقتل وعم :ل|ئيبو هسب ةهياشما نكل ةدواشم اىيب ىاكؤ ز وو) اههيةهوباشما] هنال
 ظ هنم يزل يالا نموهنم عالاقل ل قنا يفاثل) وتلا ضلقنلاب »الل لذ ظ ةضَقو هب عع كو دنم ازاعج نوكينازجرلا هجن | تؤرعدكورتلا لوشن
 كهست(ةزالاو ب وتكمل! صلا انه بالكلاب ارم او لماعيلك ب اعالإ ٍفاملمن
 تيدلل/نيينعل ارك رهنريودضعلا د باتكأانهؤام كيس لدب باتل اذه
 كواللل قوام هب يشم و رفا هني ح ف نلتخاوإ ناو ةلازالإٍقيعارقللا صر
 لفتارهوؤاثلللييولوالارعنمومنعةلازإمنلا يذام زرللا مسابزاج] ةنللوةلازالاوهف

 كفا ءلوقدعسلا تعلو نإ ع ضرع هب ىلحتيالوووزملم مسابزاج ةلازاللو
 ؛ هرك د امِقَسسِإ لف مد ولم عملو مزال ةلازالا ناب رحشب هاب هعصوم نع ةلازإل فتلإ
 لارا يدار كذول عم ىلحل/ لب مزاللا سابو زاللور هولك مسابازاتكل قنلل هنوكئم
 فلان |ركحو فات لونلا جو رمل اه) دونمووهتادوكةاصوملةلاحيإا ةلاحؤمالقف
 هنوكئمد وردا يناثلا وتب لوالا دريل ار اسإو لقنلا هانحم قتوو ماوتب هل افعنم
 دلي وو مريب اوم ساونا تايسلاهديفياكل قنلا يازاجعد يا هلاؤالاي ةَمقَح
 خيا ةَبَضع هيلع بسلا قالطا ناو ةلازالأدارق) نمو هنل)ن) ى نمل ٍنصلا مالك“
 رغما مهن ثيصئمال يسل| يعم هن) عز تيحزم لهن لوف هعييحضتف عترعملا
 دا ذه نإوثلإ مالك ناس مو هنرابعة يزف و هامايزشلا ى|م دو مجرما
 حانللاماووإ نس ل) قب طايازا ولو ساه يعبر يسشللاماريزمل (ذ جو يسانملا

 كاكتاإ يو فول | هدحو هلوقل بئس (نرإ و مدل يول ل تلك قزيسئل نم موهيمملا |
 رصاقم مؤ تررتل) ايم يلو ةغالبلا نموه يذلارادكسنالادسصغل تلق
 اذه [ةانلإوإ لب درا وبوف ةفلاماوأع وشن ئسانرإرمو ىيعم اف هثياعمايازمو مالهلا

 دايت لازلإ هلوفدومتمو ةئيرب هللا ى |باطخما مدققاجة خلو ملا دص لم
 لهاا لعوب الت |[ درع رمعل) ىو ظفال|وهةلالرلاب فول بالازم
 راسعاب حما اذهب ب اطتيإر انعا نوكينإ عسي نك ايساعإ سباع ةدلااع
 يعج اذ هامرنإ ف يو كسلإ هفلعت ثيحرم 4 | عود اع قاس بلاغلإ
 .هقَمَحم وعهزم عسانلاذلول الإ نامل |ٌيهَمْمحْرظِر كافيذل | ىلعتلإنإ
 .قلعتلإن من ظرام لاوزإب نالطبلاوفرلاب حارب بل دحسلا ناكاطمبو سانلإ



 لاز زيشلابص ل بقتسه ا يقلعتلان ف نا قعبؤ نايلريسادلا اوله ئ| يعجل بقتسم اي
 قلعت ناو همدعونتم وق تبخاموإ عهتوبالف دقه لان)>ريالك يكفر
 سيلوثولان او الووشرااهاذع دم نلسإ ناو هعفر نكمل اققهتم داكن |لبفتسلاي

 لاوز ب اذار هددر و نم مزلب ع عب ازتلاوههانكدالو ةقباطم باطلا الو لم ظ
 محل مرق فاني ل كالطبلا عفرلابدارمل) نإ ضوفول لوفاوروكد لا عم ا قليل نم نظيام
 ثا هربإلف لوقف قلعت عاذبرإل هع/مئرإوههمدقل ف ان اوه سفنال قلخ عمت ل اذ

 قلعتتلا يل ةمص تب اعز وقت اجئال طبل اوفرلاب در) ناو دريالااذ نا هني دق راسل
 رض نوكرت نومثلإك| بلاغل اعيجج هي دييئكسلاو تبان ةلص بالري اب ايزي افلت
 "الغل اعنيلكل اله ورولا ي مرقتلا اب اطذلا ةفص,م رمت / ومش مرسال بالندل
 كالولي ةالول لاجو هميو عم هبوكذ لاحول ارلإ ل عاخي ملاعب و ليعوفرلااهلادلا
 نولظمو ادب انكار ذمز هل لاو هجوولا كلذ بؤس هعيراطو دوحوملادل|باظكلا
 يانلإ نامرل ينك وضد نم باطخنا اري ة هدافاام وللا نابياشل ا دامولإ تعش
 ايماموهتموداقاام اهاذ!ام فالي موَصتم باطلا لصناةلعو|ةياضونعلماموهم
 كو عم ئ|ددقم دياعلاو حيو ةفضاهالول كوم وكم اه جول  ايعن وكيل وقناقانزكذ
 ١ عم هنايبمدنتاماعل د بالا عفرلا هيل همد كسرت عاهدر روج ةبيلسٌسال الولي لصتملا
 منع هضارشبافوصومي] ءيارمل (علصم هنوكة لاسها لادلا ل علذئ زيا لاح هب
 لفييولدابلاقتمال| و ئليعئ عز يمل شوو دفتملا باطلا تب اعلا امنة نكي
 يلع قاعتلا يام ؤيجسلا ىاعتلاب ءارئاذ عسي ندعم فولخدوإ لعف)ثقو
 حم ءاوفلاقيال تقول لومداجف قون م ىادلال|ويمحالتدولإ لوندل ص تناثلا

 دعس ةمالعلااقاجخارتلازمدبالال سل يف تكا اتل) هرعص لونان الوغلت) مولي
 نولددِقر خاتما همولسسيالخانلاو شل ةقدّقحيف هنمودالاهجئازتلا د ضمت

 , فر. نر و 0... بدصتاةعاجنبا لمص حالا ايي الكلف قبس وقو ديوك صدسسلةدالعل باز عامضنل فقم
 0 محا عدو عرصملا ب ماعلا نبا اي ض ارتعإ عفد فانه دضعلا/و
 مونلاو فوم أو ع بوي جنب[ ذلا هلوقف وقتل اوبتكهنافرظةملفو نإ فرخلا
 ّيتعاو باطلا مدحل اخسان ياو هدقسم/ ب اليؤيلاب تباثلا يللا ما ةلفغلاو
 رمقلاومر مالسداوةالصلا هيلع هلوقوهو يرش ليزدب مية لفغلاو مونلإب عقلا كاب
 عانس يوتسسيو لقعتل فيلعتل| طش ناب اهل معلا ناب بيجو اخ الثوم

 ١ ٠ مقلاذلمدقتم اب ركع و وسلا بالا هفص وب هع ازتكالل كدتسم نع ضان



 عفارلاوه/خل سنا ةبنبملب ةوقاوت سيلا( ف ةدراولا صوضلاوووخود تحك لقعتلا

 باوالاة ففاوم ) يوهم نمل كاضيا هب عرج ذمب سلا رو لف ءاج اللب مزج ذكك
 . |[نهمؤمماوبا عجؤه .ةوجباج هب يسلازوجمن اعماظفل سس نافؤفل/ هاذ قاسم او
 ىحؤبا ثلا هل (قاكو مهلا ايوديلعفانسالا يدمالاويزارلا امال فنوةقفاولأ

 نكيو فالضو اهلا نالاعج وناوهبا مجود فعاذا,ةقلاهل ومهم قلاريشلا | *
 لو هيلع تنال زك ناو موهيفل اون لدرابتعاد قوطشلل ظل يسادلا لان باجيلا
 لأمه عوهمملارميؤاولاق| فيلو هل لؤل دم كاك: سس اوباموهيفس ناكالم نك طنل لع
 اطعرارلا اننللا باطئلاب دال اق ةيلئفل قفاوم اموههس ةلالد لا لم ليانؤللا هيلع

 ردقنا عدن يلا وو اقملب سيلامؤمالكئافل كدلاربرفيلاووومّملا قرطبولل قاتل ْ'
 'ةمالعل | زودضعلاة عال مل: بلدا او يزارلامامالا مئه وصيععلا ف جهرصو بزفاف
 ولاا هنن اح ديادادجوب ملناش تلق مزل بلة ريا «اممااضاف ظ مثعباشبوجواعلارلا بامنهاوه رداد مسانلا تلقنافلومحلا ف لافدعسلا

 دعبول هدزعم ءاهالاباخسان رز نوكيمنافاسائاد اكيزلا /كلةلاز] م السلا هيلع هضرغ 0 تاب يرورملا الإ داف)امن|رملا مدعو العم | عد مالسززوةالصلا هيلعف ]مم 0
 مخالب فيوتلا هولبام ةداضئاب ب اجيت) نسوي ون| لصإة يوصل إد نصف باننا 3

 متلؤنيو بالندلا هو هوو زعضلاو المد | ةقدقحعب (رلا اوما نادت ةعاهزاجإ دو
 >وجول| ساهل آو صنلل ادب شلازاوجنمر يمل اعاس سايتلايلاقب ذأ
 رك ةئيمفو توشاعلارلا بالغحلا [كلا ومد اههاوّتب عونصإ 4 هيلع هدا ايف همز ف
 | انسائي اثلإ نوليالهبوعوبرخ) ب اطحورو موس بوجو مدع ب /ارخمأ هرزولالإ

 تارت ابتباثا [ك ره اعلم دقتللا باطخلاريوسنلل ثوساحلإو باطخمثا) | ٠
 للمشيام تاثلإ مىلابدارإ]لاقينال] اعماعشموعترإ نب مالاورتزل كاكناث دقتلل
 .امهوثب نيالا ورعب اههبسباط 2 كءيسنت يدوب [دل| سفن( فتن ةيلصا] ةليلابتياشلذ]ةيلصال)ةأربلاب ت انما [دا عقلا ءلرفمبر عمتي امال ءافنا
 !عيارل) باطنلا تباثلا هلوفبو لم تبا ةمللوو) ةعلسيذام مال فيلا زا جس
 ١ ةالصزيسفسلا نمو احلمس )نب الاف نيملكمل غبي ل نآبمتوش ليو [كا وفد
 | لعرو إو هيدحمسا ام لوررإ ن كلو لاقذمالا جاين نإ ل ضاهخيش مج ارعملاةلبإ
 . [هاقاماعمتلحينجمالو يافا دافتماو ليحل شلع قبإ فن بوجود تما رمب 00 ١

 اوف ةصاخإ ويل عمددابيعس) 954 مسنلابدارإن)ئيسنل] عفبإك هلوقزلل قلد أي 3 هر ا]ل)
 عغيلبتف ساما نإراتةماو ماوي جنك[ وميلعمم راي لوران موعد 0 نينا ميؤمنإعفرلا تدب لضوفزماباهشيرقم مياة ساراس ارإ | 2 ” ىل ءإر_توش

 اتما)ا/ةمزلاؤ مرر مَسالا نعم تشل يقو ميقحف تثيال ةمالإ ل هيلع | دل
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 هماعئمزكع نمجغلبي ملنمورغلب ن موحو تببيؤيلبلا دعو هعرش نلاقي مشا
 تباغزإ لع فرايلادلاب اطعام سصنلل باطخلإب هاوفسو يتق ارؤلل طه نكي لذا
 يرمز زكضبا كمه مكي يالك وجال ذلد ينب فيلكتل)ءدحجإ ةيلسالا ةاجلاب
 نط كلا ع نسزاوجعم (ى هيلعس لصور نيدومول) سايقلادهفلانكاوةققاومل
 قزارلإماماللاىّس عم وهب هب هرع|(ةيلج|نوكين)اس يق ناكذ) سايقلا يسنل
 تاثلا(ه] ومر اعلارلا باطتي | اش ات اهطالول هسوايصاوقيو مشاكل ءاهباسبو
 باا.ذلابوصن)اءاموههموفرلا كد ناكئانوجولإ رم داك ملاذا م وهند تااطخماب
 هنافزيست) نكت نإ لدعل لون فا يقباسررخإ باطشئمو|ةرعوإ هدا غو مودل
 دورا مجول| اسيل هنكل م وقتما باطخملا,تباقلإ[ك عفر جلاد باطخ رهن اوكوؤعا |

 1 لارلا تاللكلاه صوص عم هلوقيو هورب ماقأ لدعلا هاور ءراشلإلومدوفتد وإلا نال

 /نقتملا بظل ب اصتا هززال|(تاكن اهل هلو معو اعمرفتملا باطتلاب تاثلا [كاوُسر اع
 (ةيشوؤرلا نوكاهي ثيثبال هلاوها عدو (كل عذر ايمن الرمش تساو) لش وك هدول
 باطخوؤرالإ هل بق يذلا ئارتحالاو/ ديس نوكيا هدوصئ) ام عؤول نان ارتحالا | ذهدافأ
 لما مائل )از هيئرمظر دكه نيس نوكيالوؤل/ اجب ل صئ) امل الد دصد لقسم

 4 اول همماعمل و يو هيركذ امهم ركؤت دارو ةفويسانلا دجيؤركذاهرفإ ]ال هنا
 ةييجتلا اك قلك يا مات ع فد ي) هلوقب [كلا ع فاس م هلعوي حان عمانباةز اإل
 هل ومال ماشن] علان فايع ل عش يامل انم وساع و العال قلعتلل لماشلإ علب
 وعلا زعارارتحايويلاب قلعتلل) يستوي عملادوأ هس هداؤتماو
 هموصبز [يس]ه موق ئزبام واه عمر روصتيرلد يا هئالو هب قلعئبالو لإ يَفكيالد
 اوجول|دثيالدوعوموهو«بْملاوهوموعإ يكسنإو'ولائاب) له تبوك موسي



 : لولا دح تاز رمحم نايبو|وماناكولو اهاوقبو هلو |

 -تلاةقولو يرابعإ نال قاعتلاهنمو) >وحومإب لنا هلارتبا 2اهوه يزل) يزالا الج
 حرلاهاالزوكؤل وقل سقتوهمب د رد ذ|ىلوإناع كل حفر هثاي هلوقلدب ملا دضدب
 . ىضيوه(خورابتعالا اذه )سقم ياوئرثزابتعاد هدعريدفتلائاب هر اهعصي دمك
 سال نود فائلإب مقل هن فسم سائلا نود زينل ةهجوملاإ ل قنافروكؤمل ا عفوتلا
 روكودإ ذتكا كمال تلق فانت )يجو س كمل |ضمِي هب مز صم | زيسانل) د حو افتلألاو
 دلل معلانإ يزتالاءبعرصكا نوه موهمءاوحك الابر مقك] نوكيده ]بالعز ءاموعتمب
 لادلامتلقئاف اوان موشن نود هبي | تنل /اهانحم زالوها نئم نعاب يتكلف
 هيبتتلا لم احل] لوكتن) نكيع تاقريس انا رم مفي هئمو سل | رماه لعم اماعرمبلل
 مهلوينتلا اع بوقلا ثعابا| لبو هباكتر]إؤ عصي ءاشر الا ثخ[ةماوجاع
 هييبتلإ ايوق شعاب ل عيش يعد ظل ة الح ناقش دع نمار اهفحإ هلام

 كزبنو مالكا نموطابسس|و مليم يبل امنإٍ سنو ورتم هل عيت دع نوكل
 مجم ارمواواهطاينتساواياؤذلاو دصاقمإ م فيك بددتلاونرقلا اجيوقي
 هسم قشد] صمزوكب نإ نكم) نإ ورك اما يو ثعابأ نوكيالفظل| قفواعذاكهل
 لعمل ادب سارعت زوم هو ايب يقرشل] عرش م هطلبنسساو قسما دعيت اعاثعاب
 عفرلا ونه هسْمِج نوكأ هينا دع ئه حرك اوخولاةاوهرلا سفنوهدويشلا» جراذم ا

 ليلدبو عقرلا ]| ب اخوه هئم»وملاب جداخ او بااتذمأ ةسنجئافزيانلإ قالك

 <> 0) عما
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 دولا نوكتن نكي عنبرمللجيرمقن عهدي )لوملا ةفاض وجب ل ئعساحنادح تاوتح
 0 ا يول و لا
 هنيعيوهو سانا رص هنالامإو همالكرهدوهعمهنافاودرتت هلوفهئالامارممل
 دح ةلجؤم هنورابعابيسانل| دحؤهلوقب حملات نايؤؤيسلا دحر يبحم
 'تباثلا كل عفراطالاب تب انن) فمع اذهل ماكاو ءانطبسيجشلا
 "ق]وبلإ ملكة يوسنم ا قاعتسإئ مهمل ةارج بيسي! ةيبلسعإلاه كاد [ه]ىا
 ينس ىهزلا يل! اسلا ناكاكم هم ةدافتسماهيوكا قلحتلا موعلصإى ا
 ًالئسالونالعتدارإ و مضاللباتهادزرمر لذ نكد مادةسيماماكحالادعاوهامإميلا
 قلحتلإ م وعل صال) نإ ةوسنتسم ا ي] ةيلصال] ة|وبلابهبو ساني قاعتلا
 اخهمسيا/ وش فيطتلايررعلا| ف هوؤرم يتب فيلكتلا مدعي | هلوقج عش
 5 انلعجا اد قاعبلإ موغيوهمزلإ ةرزرب وصال/كاللب ب اطُجاتبأُئ ىيلوال
 دج تبا د نإ حم و يبعي هئال ةيلصال) ةأ يدل هلعج ةسءمدعل [كلويسمتلا



 تاكناو[كلاْشم نوكنال فيلكتل) م وعن اذه دامني كالو يسب فيلكتلا
 ةفابالإاقبلظوهاكهبلطوا ةفظه نيام مازلا فيلكنلاب روس هيئانيال
 ةيلعتل ورع اصائاو) ىتب فيطعلامدعلصال) نإ فأر يدَقَتل| نوعي كالا
 هيلع | لد ضاري وفل صاع [كه وه ىذل | موعلا 63 سال! نوكن اكتب
 أضي) ةمانال|مرعل هّتنباعومحي موىنب فيلكتلإم دعب رعاغاوعا تّبمو
 دعو ةملا اوف اهي اضتق ال ةمادال) ةيلصال) ةأرملا مئال نم د هتدهص مرعل
 فيلكسلا ل جنين ل هن ةمايال) مزلسسي ام لنذو كرتوإ ل عملة ذضاوم ا
 فمثلا العم نخاوم او ةمذل) ل عش هم | زلّسس ال ةفلك هيام ماذلا اياه
 ةسمو دور قورظنورو :لكهنوام ل طؤلطم عمل جو مدو )ةاوملإ اهجرم دع عم
 ذل يلاؤ هزخ اوموررغش ضر]يرلام م الا نم مداح اوي ناب رق اع رلح
 جخرو]مانيلفدع اطقنا عم ةأرسإ) ف دصتف مولا ونعامرج ةفلاه انج بشي
 بايرذلا لولدم عذرا[ امج ثيح ممل | ي) وه نكن مد وسال ب طخ كلوب
 كعمل مالك يؤم هزغ) ع هسو هسنن انه لوئلفاضا ماو باطن اد نكي
 دوُسلارخا ىلإ[ عفر سلا ناوه دعما مالكنمابيرص وخلل نال هوية
 كولرعو فرل هلعجئم ةوعامونلا بالقخ !:عذول| نان عئفمأ يو سيلو هزهز لا
 علا زاك نمز طوب اماع دايز هبررص لإ هئالهسمخيلاهماضإ هيلث باطن
 دعت اهنمووفلمر لع هنوكهونلاعف طك الكم هوذا عوف يارلا ىذا
 تفوقا نوكزعةلفغلا عم سلا رح وم كوزوه يذل وذراادعن هم هركد
 اب عفرل اك ف اطمسيغم عئرل] لمانيلك بطء ابو كيف باليل لوارم هلغج
 قباسإ ل اهشالاهبفد بالكس ربل هئولل[ خيش ىمسالوذاؤ ةلفغلاو لون اف
 درب نكله ب يئااو قإ جالا يسن ءانتمإ وفن ايو هوفو عسانا جو هباوجوم
 8دوجوم اسس ايلا يشر اوحو سايهلاب وشلازاوجئم موّعنا مل هام هيلع
 مقاول ينوفيعم لكي يسل|زاوجو باسل هلظرتتب م ىصيِ مسا لنعمنعُو
 هالولي] أوج اعهاوتب مرح ضيا مومناعإ عاب اير[ دمئامإئ مقل اذا
 ايئم[بل تشد إ لوالإ بازيزل] ناكس لعل ابو ةيددصم ل ةرئازااتجاكذايل
 دداقو مولعم يعمي كل ذلا |! عمو )ةمولعم هاب هتثإ يذلا [ك] ثيم
 للعم او ياعم[ عجامايغل] ناؤديكاتلإ اهلّضام عموعمب هلوقو ةباغب وص
 نعول عموز اص موو سنما مهلا نالركذ امجد ةيمولعم ابان دييقتو ةلعمل ل حجام
 يعئقعي) لكذ يصنف اعل عشر اعلاولإ ياثلإ نالرثف) عوضو قاقنهسلا
 مك |/لذلاوزو ةباغلإ كلترنع[ك) عافت راوضؤعبالز عمو ةياطدابعم هنوك
 ياذلإ ب اطل |يزشاف ينعم لاوزو ةياغل| ىةكرنع ىلإ ءامترإ حوصئاب



 ئيافل]لدتبإهتبث) يذلا كم شيحزم لوالل (ةيساش مسي الرك د امجرصم)
 نايبدارم اف اخس ائلا) لهم لوالإ سيم يذلا ل عفر سيات يإ نعم الد رثعو
 والاب اطخلا لاك ياه انتم هسنالدوكلإ اذ هئهعت يذلاروكؤطاوضزلا ورح

 يامن هلو هتلعوإ هئياعس وافل اطيل اووصهزلاكذابيراحماوابما
 يواضييلا لاق ةهجل ا موي نمار نو ي)ةالصلت يدون | |اونس] نيئلااهي) اب
 كوذربطوسمريعع سلال طنإلوالا نيدو يق عب نه نإ هربعزوج|ئالايب

 ىسالاول|ويعباعبجيهنإ ةيعذاشلاهركذامددوبإد هد اهمويبلل ةعمجلاتقو
 اوعيناف ةالمعلل هيف سس انلايايجبالة سجس( هماللاهلر دب ملاذ يلم
 ودعل) نود سلا ناف ادصو نيعرسمريناومماف و اغيبل) اؤمن اركي ا
 "اههس) نم ةبوداش ا هبررصام مذلاخبا وكل نا ةالسلإ قو ةبطتلا ررلاو
 نايل ءاوراهووغلإ ياوسلا نعي ولا وم هبرماللةنيكسب ةهيلا يل ظعإ
 هدئوق ا« |يروضحادااوصم)وعس (ذيلاعد هلوفب دلراءاواول اف اهو كمن اك ذلو
 اللاولذاو جننت )ار خو بجيو هلرددقلا وسلا اعامهكارد) قوت نإ عح) أشد
 ةقنقجو ماو داق ويبلا) و و ذو هلوّئوهو باطل ) زه/حوه يزل | عيل عيد

 دا ساروا 51156 اج
 ابئاوفنمويخامو ةعيجل المنا هئ) عددي الخكاذ ةميج ا طدئلاب امورثص | .٠
 (بعمنافزذإو اهر هيام و>ةعيبل)ت مادام نا هن ٍضْنَصيلْحَو هببسب |"

 لامن هلوق نإ (بسص ةلوول اًيالف ايءاضمن] دعب نولي الئ ةعيرجإ اسما
 نمو غش اوهزنرالا باو شنو انو غرمو ثد|ة السلا ثيضف ذاك 01
 وصوم سلْذ] هع اعلارل] لو املا هسا ويبل|ةمابز علو كيه هدن| لبَصَ ا ْ
 تيا م وتل نكمول درب مول لب ةعيج](ضئن دعب اتب ان ععل) ناجل الوله ئإب 1

 جيصشيحةحيجللاضهنإ عقلا عيبلل مهلا ةباغ نيب لب هتياعاضتنال
 ةليجاهزهو (ةينوالإ ديلعدلارل] عرج عفر نإ لاقيات اضن دنع هئاوج
 ةالنغلل يدون )دلي اقتملوقلئثمو ى) نكو لاقتنالللبولاقيال ةلاكفطع
 دييضلاو | يريصامو)يواضيبلااقىلا ديس علغ رحت ل اهيولوق ك١
 قهرا وز خرم هيك هل نكي مل نو ل ال مل] هداصام ضي )م ل] يع مرجيلوالا اف هي
 ىيت) [اريمدق]هوداطرقد را مكن العدين ارحل مالسسإ هيا ماو هل حاج
 انتداق د دجا دادي اهنولوف منينس لاغبال هئإ ف نيمو ي)امرح مم دام
 والأم موه يذلا مدرع نال ممرجلا للور نجدذايطصالاوان ذإ ناشي

 +لوؤميلعل نيا كميل عوقيلهت ليلوز هبيسرو هلجالئ] عارح'لئ و هاع)
 للخلابد مالا لان نؤو هتيلعب دوي فسولاب [ك] قيلعتن افامرعةمدام
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 هسا ببن هس هسن ش سمع يل



 'اهنابافوصوم|وداطسماق عللعإذاو نان هلوف ىف هب للعم ا منا لوني
 مايحال| هو جرتلع افتئا] للعلا عاتب اث ئوتمل درب ملول لد انباث متنا نايل
 ةاواسم او سلعلإ عيتم) لو ]/لعهاثلا ش وابم لوالاف سلا امو تلق ناف
 فائاإ هبل قيلعتب وص يزلإم إحالا نال تلق نيرعالاوحا يف امهدن
 هبل قيلعتب جضوزلاارئلإق زاك مرحالل يظن ريصلا منك ببسيوه
 تاوف ةيئن هيو ببسسل)(هاو عيبلا زك ف ببسلاوهس يل هئاذ لوالإ ف
 تبثملا با1'لان لصت)ام هنع هبخارت عم ءاوقد حوخو لهانيلو ةعمج ا
 تاوهنافلاوهالا عبو يلا مارا: ثتس.١وإ ]زرت وة فدص وك نع كلل
 كونو (ئش( لا فهي سزلف ي| حاتم وعل سان سيال حى هلاعماز ناك
 فاصملافزئإعلصتاامهلوف ثوكيتازوكيو هركذام هل ماهل ) قمع
 ههصو فيحنم نوفل ظدل يهم درل] يسن وو كرتالم هن لصاحلا فول يا
 يزلا 2 )اذبو نارقلل تذيام هلتريب ثيحب اناوقءنوكل اطب) يا انارق هن
 زسئادحياج )(قبعم مسول] جساِعقرصيالتلكذ ف وسم ) سول كذذ هداخإ

 افتءل كي الو( عر معِفر عقد سيالو كى يلاثارق هنولو مولا ذ) قياسلا
 هنوكداوّرعإ بوجوه ُهَقبَم 2 ابانه وسم اناب ب ايوإ نك تلقاعماج
 ل فق واظفدلإ لبر فلإ ف صو ةبسو) مله الكول دافتعازاوجو انارف
 زوعكإسسولو هقفل] فيرد يف [كلا ول (دين سماح ةماعل| ةجسنل | ئحج كلا قلطا |

 فراس دضعلإ تيار عاناجولو ةيئ اوفل) ف صور منامك اددار] ثوكيال]
 يل عةوالتنإ زج دارلناذطو ةوالئل|زاومونسمل نا از اوجيا اعفنالدتسا
 د اقمعالااههنورب نوسم)ةوارق لتتم الهم فالذ)(ةلظما) ةُمارقلاداقتع)

 كين |لدافلف رفا زج ديب امهسب قفل[ ل كيو هس ناحل ظ (قلالإو
 هعالاالا يلمس انوش اف مارح ةاجل) اقنع درجتو موال ةءارقلا دوج
 موقد سقت عظرانه ص ورد اعدصعلا مالك سن لموزاوخؤ هبوجووخم
 وراوملا اكل تياروةيئايقلا» اهتعإ اعهارفإذ) اعذاشلابةاطلا وجبال
 يافعمكإ مسرمسرلا ناقثيحةوالشتإو ىديصم اي ةداتكلا اوه وسما
 فمتتالو هيف تالا هيا ؤعمب ى ويصل نم ةيالإزيس ز وجعي هيدةباتكل]
 ترد عوض تلا اداهيلخى )جم كارقلإ
 هئ|5)ةديشناورشلا هلو يسوك كل اقبو سرا[ يسن مقدوقواضبا
 570 دعم مجمع هَتبل) اهوجياك

 |ةتبلا ويمر اةايزادا لاو عشل|اهنسكل هد) تاتكيريغداز ضانلا
 ي)هاور نارقلا ةلج نم ت اكد إو)ةيالزوإ ةليمجلا هذه يل اهانإ رق نماداك



 | هيجي دانا هنوكيشُم هريعو معد يك شل أر وكؤدإومع لوو
 . | ليقوم ونعلازابيادما ذهو نينمسم ساو لعمر ايع وب وق كلذلو
 هيلع قننه(مل مجم وز (ريوصبرن هل يأ و مال) بسلا ) داشنال|
 منيت | وشو ةذجلاو عشلاددلرل ا ئييضحح ا نع هذ نينتلإ نم هنور اهم
 بجد نفرد (هزباتآز اه نإ هنأبزيا ىانلإ لوفجُ)الول ةنعنسا روم

 الر

 + توفوتب نيذلا ورب دفتلعةءاجدو رعي ] ةاؤف ةيموبمنب ميجادتال
 تبذل عزلاو) ةيصو مهلعمسن)بتكو| ةييمو| و صويلو| غيرصو نوسوب نم
 ثص] 0) لوصويب بمد لود | يلا اعاتم يداضربل او رزكة سمو ثوئونب
 حض ضو نع وتم ااعوشس داوتعالا جوجو اجلدمت اثةيصولابصالاو
 ةعبر] نهسناب نصبرتي اجاوز] نوردبو كس ثوفوتب سيذلاو ةياب

 | كتاوريسغعتلال ها لاق اه يلوالإ نع لوؤنل) ف اهرخانل [ئعدرميش)
 | تاضلااوزالإ رسما: نيزلا )اه زاوةال|ريرقتو ةوالثلإ ف همدقت
 دياعلا و نيزل| سنعب] رشم اذ ورود نصر ويدو] دوني ف كويل | هيلا دياعلاو
 تيدلإ نيش ارتبك] لوكيم]ز وجو عر دب كاونم نمسا مولوقك دونك
 نمل غنم ار )ورا ةرداعل] نول اوه نوكيلب انوزكتدياخل| نوكيالو
 امبمجعلاو مدرل] ي|نيرمنلا زيي زوو ولع وراسئز) ءلائاماعنجلا
 ايقزاكلافائعمد| عر ةكئاع ثيرح فئرمالإ غْسوع عقورقو
 ناموا عم عت يع ين نصري تامولهه تاوعص ىررشعنالا مل نم |
 :نييدونالاق نتلانارفي اهي همز هيلع هايم هللا يوم
 اوقيايلإ موهإّمب امد نهو اك ءدعسد] يمس دوز يوم اهيوقف
 هو هيلعهدلإ اصون] نحدل/وناوخان تاعصر سدد نإ هانعمو
 نيلونوكلاولتم (نإ ةاهلعجو تاعتصر سمج ]رقي سائلا ضعبت يئن
 اتيالا ذهن اعاوعمجا ورث +قعاوجت رخو عب يشل علبإإت هدهيعبرتل
 'تائلاو تاعصررشعك هتوالتورلعزيشاماهرعإ او ةثالث وسلا
 كيقدورهعزيشام ثلاثلاوتاعنمر سلم هه نود هتوالآ تمت ام



 يرلإ انل) ناو سيشمل ندارقي ٍقريزعلا نا لعب هيد ىرنا تكا لاوه اهو هتىالت
 زر هروصل نايب كبرولا سلو هيكديؤبو ههسررفيإ رس ث امولحا | سهم اوه

 اشار افنل[ض وك تدق نمر كأم فب تامولعم سبب اهلوئارقياناال
 امل" موجبلا ع ثيال تحامؤفت طاوتش )ىلإ در اش هن أك تامولعم هلوذو كلف اب هيلا

 تاق نارفل) ضارفن ايف مواهلوتيف العلا لوتدقعيكبسلا ماتم جميد حكشد
 ةافولإ بر ودام نأب باجل ئم مزمف يكس يلو ةيؤاب ةوالتل) ن] عسي هرهاط
 لعمافودج,) سانلإ كلذ ليد اوفي) تنهسن ةوالتن) نأ بوبي يفرم الا
 (ههئهو ينوتءن) قصي اه ]وق سان ضعبو قوس [ىهيلعسنا اصدننإ
 اهاعتيميا) ىباسلإ عوف اشلإ ثيرحم ثيرعل وه تلخئ اف يود اوف
 تلخداح الاه تبئتال هو هتيئرق تو عرو مرث| ينس ذ] مسرلا جن لق نم
 بيرنهلا| فصلا ت زر ملاهتحالا هيفكبا وهو لمعلا >رجداومإ وكي دف
 وهامة يسن وسو قيد لنافل لاق ثيحونع باجاو ضارتعال رددوا
 ءاارجك تجب ا/,ث/ نارغلإ ضم ونوكد ناوفلا نم هنوكاع فكوبب اعمر كميوكارغلإ نم
 نافل نابونع ب اكينإ ن[سواعمرهكديو نوفل نموهامةوالتْعْس بيني

 كشيإلىولا خوسمم )اما ووت |ونلاب لب رحاولا رع تقيالنييقول) نب تشمل
 بم انض تبقي ىف يذل نك دانس وحاول | تبيالْممد ن]ْالْد|ميالو

 "رمال ضعدل افا ةدااول) اعةلباقلإةداهبشتب بل اكل ةلفتسإ هن تييال

 حاب بجو اكون تنوتاونم) تريل ا محا فيا سهلا لاقاذا
 دهن عند لق ىل جسار انل) تيارو مولع ل سو هلوك لوم لناووخلشما
 ادحاونابديباوجو ثحب غراتل نود ةوالتنإ : وسمي مدا هراوضارتغالا
 دوك ضنوكاقعب دلخوشمهنوكلقعيال ناك لذالإامإلاوسلاوذ ديالامزم
 وسم ان]و علان ] اللوق د دحاولإو مكب تبديل نارفل نمهنوكو نارقلإ نم
 تارقلإ وم هنوكت وبدعبالإت.ثيالهغش نال انلئد حاولا تيثتال

 دحاولا رك وسمو عنف فرص ناز ئارخاتمرك ةرجد سنا دوب
 نالياد ٌصراعتي ول هب نئامذ يناثلا مارد حاولا و نع ءئهش ت ابتآع
 وهلم حجو ضراوتلاو صوم اندر لكن الشد صراعَت هب ديرئتس ا اهو

 ولم نوكلقعيااهن] مالاثاب باجي نكمو ىنإمدقتم/زهيإهعلاوف
 سس هئارو يم يهوصو نظرإ كيل اولمذ نارقلا نمك3 نوكل فعن تح
 هب تئيال(ءانصيشلا توُس [ئعرتلال»ثيحنمالا هب ددوتمّيسااعولا
 باوجلا رهو يدل اإو جانلإ لاق توم ه حو م امهم سن الفاو مو
 جدلا ع قبول سلإ نامز فووسلإنامز سيل ؤهاشناسز نإ لاوسلا) )وهو



 «تقناو هل لدن ربحي او وشمل لدن يل يشل ثوجيو قؤتادحادلاو
 يلا هنعالقتنم و شل) شروع ي) قاياموو اص لأن هارع اَتسالا عم دؤينسلا
 بوه يش يف يزل] يسلك لوب لن سلا يأ لوال] ن(سمل| وق وفو) لدي
 ةيك) لايعسالا بوجودي )0 فدا ةالصلا قوسرعل] تحب لابفسسإ
 هراوامم) اع هضَل) ب اتلكاب ةنسلا سول لوو ف انيس لوف ةددافدأم
 ب اليل ) ملكك يبيعتل ةلاوهإواموملكل مثيحالصل وص نعزييعضوم ا ف
 زيشلاكوا اي لوبالب مسلي )ي اثلاواراصتخ) قدام عم وسم او سانا
 باومدقف لوول خس( )ذ) ]ونم|نيؤل] (هي)اي لاس دلوق [حْرْسو ىذلا
 مق هيلعسنإ ايمو ةاجانم ا عةفزملا موت بوجو ئمؤقدص كوكب يد
 لإ جدخ ى]اإ] تاقرص مكاوي كدي نيباوموفتذا نفس لن هلوضب
 اوطرفت لك ياست)ةرتكلو] نيبط )عيب تن (ةوصل | عجو ةكوصل]مرمَننم
 هلكامي م (يقل| كفو ماوالإر إمي ماوكو همدا)وعيطاو ءابيول)و ةالسعلا واح
 تجول لزب 3/9 1/جوكدب لصني مل ةوالُث بق ام لضتاتاو | زمول يفيد ر قسم
00 0 

 بل نكل لديالب سل زويد ماوه جيدة حفنم ناعدلمل ةحابإر] ةرصم
 ا و ورب نلاقي يالا افون
 لزيالوث]الاناك لق هبوجول لويالد) ع هيلع همد) [صوثلا ةاجائم اع
 يوتنالإ ل قثو ب ابدعسالاو جحابالاباده قداسلإ طوبا ملدب لب بوجولا
 عشر )| صوف سني نبلو ةلاسو) ف لاقمن ارنعمدإ كل نحاشلا نع
 داولا ملاهش) وهحو صعنالو ةروكؤملا ديال ان لكشمو هو يكلناو) ضرع هئاكم
 نيلوملارحاوها6 نشل ودمو بوتلإ) اع يالا شومالال جي لعل روك ملا

 موسم اب 0

 هزجل الخ ]
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 دالا جفب نيكسم ماوط دق هنوذوليب نيل | اوارقي سابع اوس هن | اطعزع
 بلاوَسلاوه ةعوسسم تبل سابع نبا ل/فهنوقيطبالف هنوفلجييإ ةددشسملا
 اسال | ذهوانيكسم موب لكز الهنا ظيفاموضبانإ نوعبطتسيا سبا ةاوم ا
 فلاب ةضوشماهنوكيئ نبال ةارغل هده عميل ارظنلاب ص اهنوكتالوغلا هلافام
 هده ند اعرومريجإ ةأرقني رسم ا ضعن لوا: عب ميمعب هل افاةرويبجلا هيفا
 اك ءوكال) نب اس نع نيب ىهفلا فا دودرمهنكا ةحوسسنوكتا/ و زغلا
 در نمناكزيلسمم اعطي نذهو قيطب نيزل /اعداهرهي لإ ةيالإمذههتلزث
 تزنومهيادر يواّرسشئفاهدج لإةبإل)هذهشلزنومميدفي و رطقتوطفت نإ
 .٠ اوه خيل )امو ايشلإروجيو يميل شلال سرمهتي نمو ةيالإ هذه
 وب لخب نور تعم نكي نإ باهت هلوف مح يشل ع قفدفو عوكل عفش
 رمال عم ركنا مم رشعل ا دحاولا تاش بوجي اسر (وكل )م يلين ين
 نسكينا ملوقب ةديياتو يون وبلغا ورصيد عولاو قسعللزدلولا ةرناصم
 بوصيور م هنم نييداللا مرعاولا تادشب جولف بام ؤيل ضي هر اص يام
 ةفسم قو نعللثاشلاةقشم كافة شعللرملولا ت اش بوبي نم قفل أذ
 لاعلإرراودار تلاوه بالا و بانالاب بانت عهايشز وكيت ىيشالد تابثلا
 كرا عقو جيك عفودقو بانكلاب ولعه وبس قوريشلا نموت وعمي !راشإ
 ةنسنإ[ هوس زوجدؤرباضمإ يار ةدعلا نإ ف مدخن يزلازيسشاكيا
 تيبب ناب |لاوبيف بوسو نيس قودقو با. [اباهانعم قسد فو
 مابقسرإيإ كه يلعدم اليصولعسسيا ةياونيل خبسلاب تباثل|ةالصلا يسسرفلل
 /لوغلوةبعكلا ةهجيزمارنلا رسما طش كييجو فرصاو|ل وق يلا هلوقب ايا
 مف هيلعساانضف طيورمل زو ضرعتي اع رظلا نعيد )لانقلا هني مرتي ع اع رج

 بعروت ةبعملايلاهجو مارش رشعةتسس سرعم ا تربوا يضع ةنيدملا مغيدش
 ىمئيتعل هلس يب دسم ءباعما:ايمدقو نيرعشير دب لنقل لاوزلا لعن
 2ع ةيابتإو مولا ددابتو باويي/ل قتسناو ةالصل/ فا اىشيفزتيلفلا
 لاهراونم سوك ع قددفوةشنل ا ةنئنلا عميس وو نييلبملازييدمو سلا

 م ويغلا ةوايز ميكي تسلا
 توه خوسللووسانلاو ولا ثيداحت ضده هللا جر يدوسلالافاهدرزوؤوف

 قالخ نسمع اسنل)اماو ربإ ةنسناهئرايزالإ اعاوعمجافاهترايز نعل ابيل | ين وسو
 ٍكيملاوهولابجلا بطْسْي نلخريالاسلا ل ثرغبم | انمدقووانسرقانب يف
 | دولعل د وسسلاو سانلا وجعيفلا ثيداحالا نس ماوفوىؤن) نييلوم الزيغ

 ممم ا تكسو هيض سنا ع وسم ا نعرابسالاثيردلاا لهو ىذلانافرمَس



 دمدعلا ناب مهيب انيمي قود ضعلالاكصييمتعلا | ٠

 ناهس لوملاع لطم عنب ليغ هيعاوفلتغا دقو هلا نادكأ] عع يس نع مخيف
 اقلط هزاوحب كيقوهنم ليد هّئسدلاب سنا و سفنا قلتم مادبا ناوإ نوكبام لق
 /قفلروبويبلا فل دضعلاو رشا ونسال ةزئاونما يف هازوومارج اج هدحشل
 هسئفداقلت مالي ذ بسد سيلو ميلا لزنام س اهلل نيل ذل يلا هازئاو ىف اهن
 كيل عبدك ا هنوفب لوجو للادبلاب هل لثم هعوقو نو يوما كعقطتباس
 لامهيقوالامي| يخسرون نا هنارامإ وهو هبابيسونعممو] توم مكر حار يصح
 ةيصولاليواتلو]ل ضل هرلذو بكب عوجوم ئييرقاالاذث ثدلاولل ةديهول ||
 وسان هناف ثراولةسضؤال اربعو يزمربلا ةيرحوم صويناوااصيالاو كن
 تالذاجالاب رصنص ليو نييرفااونبدلاولل ةيبصولا بوم نم ةيزلأ يلع تل دال
 دوام /ليثمل] متع نمو نللأب ع ضيا وطمدإو نونطمداىدلاو يطقم نارا
 داقلاكن أوتي ئهشيالونإ نزف ايسودحأ وضرر كؤم | يلمرتلا ث يدها ونأب
 بارداووينملا رضدالف (عنسمر وكما رح ابةروكذل هيلا شذ كي د احالاب
 تاون ءالدو كل جذل ل حصن ال داخل انتاوتلاتراوجرو بصلاة سدا
 عمجصر نس عد اسال ابرتاونملا شوب زلوم لويدنعن ايسو ة يظل عناوملاه
 يظر يناثلا هميفلذ ملسن سن لوواورخا باوعب شم ذخيوياهرشمل عماوبلا
 ا دوعإلف ثراولا نم صحا سدلاولا نالانص فتنم رادو عملا ناك /دعد نواعتلا

 مهل ةيمولا ريشي زوييزلف ثراول) نمع] ييرفالاو هلة يصولا ونجا هلة سمول عش
 كاري ثزاولا | د عام ةيصولإ ل ممسبئي نإ بحلب ثر اولا ةيبصولا عنج دوعن ايع
 نإ فو هثم عارمللا و ثراولاثمرممل مدح نيطشل ةيبمولإ تب ةدإلا هنأ
 بوك ثراولا ل دي اوويسشلا باب ىمالموصنمل و روصلا باد م ثييزمما مفمإلا نوكأ
 ]وفيعنإ ةييظفوم(ثيراول)ارعاماهةيالا ف كوبرئالازنيذلاولا ا رعاماعشيدخلا
 تداقيدرقالا م ثراولأز يعل عنرل اول ة يمول مافي لؤي و صوصتلا]
 هنارنالاةياغشراو برقاكفا دانك ستساهب ثراولاثعلكيبرقالانإ ماب
 نمد اولاوإ الاجرام نيئراولااودعا ذهل ثراوناونمي لل ذوى كدت
 بيتل نم صح اوهد رفا عمبوبرئالا تلفاشعبب يو ممب نإ عمازكاشلا
 مست فو لمانيلد نيرلاولا يق لاك خالاؤبإ سووا زها ثساولل ياسا
 | نوم اهيرر هس نوكةلاضنيا ةرداونم وإاداعإ هسسسل بوب( جس ياو
 دال ءاوهزاوجزم نمريمديل ا تهميف) قشنأم اعراس ي اهانه صِسَمح هل كك جا
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 هناوزيشسلا]ٍ لو نامزالإ رابعا | ضيم متلك اديلعيدويزلذ جفرولاطبا



 ب (ر/] عسيزاو جموع نم عهيشلا هر هيف صم | يلع تس امو هنا ممل هسنن يوذإ
 */4|فعلابو) عْهافنوسلاب لة له|وفلتخا ع رعداشل| رع هوك موه ةنسسلاب
 هنا ايعوماشلام لكل يخت عمارجلا جيف بسلا ياتلا فدانبو ةعاج امومزكب لاكو
 هماطنمازخا اهلدصاع ان وق ةئسلإ عم ناكفسسلاب ب انكلا عيش وقو ثيح ف |دارإ
 قامولعهب ضضرتع|امطوفس تاييبل) كابالا انببو هعرخ ثلا رفا ةل ايلا
 /دقتامل ثم انهلم اعلإربرككو ةنسوإنإزفذمّد وتم اداوم ا بش زو خو يؤ
 تارقلاكزناونمل زيسئز وجيالو ةنسو ]باتا مزن |ونم ابد دادنلابالاحالا سو
 داصنلاوعط اونو نال ةولإ ثهنؤح هنال دضعلا اق نورحلال] 0(ةهيو داسالاب
 قرش دسعلا ف (/نولقال/لاقعبو جرن اذ بو فريز لف نونظم| قو عطاقلا و نولظم
 ه«ببلعفلالزلاو د اوه لب ظفلااوه سيل يشلا لك ناللثةئ اوجوماويلا وج
 سلا نلإف ظفللاوص(ئ | يتلو يظل ياهلا الفد احال كيب |ونملاب
 وأ لفنان اهورب نياربع ع رتاوتملاب هيلعملول دك |( اوهيؤلاق قلل الاداعنلا
 ملل لورعياعو لوالإال فاشل اعرب ئسناو هماودالإل | لصاوهاماعب عطل ذاب

 نب/ماكلمنكعو ظوهوم اورناكدوظموهزب هب ءوط م( لص )نإ منال لة نع
 كيو قئاولا يق خد مدلإ لاقامنلائد/5 ناعلاجزاو لول اع نافوب
 هنعلوفنل]ئم ةرهاشم ني)وتب تايميرئي[ق نيف بقوم لفل ليالرلاذ)
 ١ نم ةعنال | تالاهملل|(فننا يني اقلإ كلت لوت )نافاس تلقنةتاوتموا

 زطساب (كادوطقب ملاكا اعروكولا جا سيم خنفر داهلعمؤ ةررتل نيل
 و انس وكزلا جاه يجوب ةيفقواعطقد اهالإ: حاول نست ونتس] الاون |رعل كلت
 لدياههسسلا ات عل صفلا لو) َنايسام تار مم ف داحالانوئاوتسإ مسيرهش
 دوب ا/ وهلا عطف ثيع دادللارتاونلاص مك نتمةصسم رشا ذاع
 انت /ملئالو م اهله علم ومامنإةلال» يع سسيم ناعم نابز اويل ممهعون نم

 اهطقرباج داحالا/رياوتمإٍر سن وسال فو عوذولا فودززبلا دوج ماعلا 6 هاو
 ١ تاوسل [يبوكضسو م لحال ف يدمالإ هب رص كن يبهتم ايه عود ضاوفلتخاو

 قاوعد بوز اوجلاداومزجيه افرغيا هوك ثارصتخمو لوم 4| فر اوقعت| وطي وبعو
 لاكن اوجلا يف ف اللا نإ جون بج( د 1نباو يواضيبلا قعدرمم|ةر ابعد جوقولا
 تما ىئتسموئ]ع وفل (ةول اففارهم لاكومهيفإ ا ئنجولا فن اهون نيا وصوم
 لافونإوتلابالا عقب ل كإرقنإ يس ىاءن] داو وماوجلام جئنا لفعلا ة محب
 ٌجاطناف ثراولؤيدسوالورييعو يدمرتلإث يره د احالان عمو لوو هعيش رشا
 نيزؤالاون ولاول ةييمولا اوبس لن نإ تومأ مادحاوضحاٌذ| لعبتي اه لون
 (ينبلا اعز مهبول يشل: ئيكأ لا نييدمرتيملا هوكدل ةرتاون مدخمالادلق



 نععب لوف يلع وي)لود(حالاب نارقلا مش عوقو مرعاجيراجالأههمأ ل فنو هعوفو مدعلا هعوئو م دود علا رعوه باويلا اوه هيضمقي ىلإ لافيدقو مزن لسيوريلع هاا
 | «تلاوير سل ضيتن|رعادإ راو ةالكدايزعالاموصنموب موصال عوقولاب ةيرهاطلا
 مهن ايب اصف لمانلافهروصت مللكل) لب هعوف و مدعل هناهو بانالابو| ةنسلاب
 هتفهنوإرخال| هيلعر ديام عبو انماعاماموكل دي ناوضوةلدالا نيب ضراعتلا
 :لادعوال| | لعتل|ىم ظوما هلالرلإ ثيحنم ىائيحطق نيب ضرارعتلا نكمال نع

 لوقاون (يهانتملا اذ يديد! مهيلوادم تبت امهضراخنزامولذإ ليل تعد ئيبلم نوال
 رق معلولدم توبتزاوجوهاعزاوي مزال ذإ مولده نورا ارث | علوا لربعا
 نوبتاوعفامولوللم تبشيالف عفيالونكا ضراعتلا ويد ق ذا كال اه نو سفن لعد
 ًايوطوب لف لاحمل دام وزلسو لوزا انكم وشتم بالقن] هلا سال لاا والدم
 رخال غسان هرحإ اكن غن روم لاو سوشي او و ونإ ف ايواستاوس ياض التم
 نوما موهلاب نيرا كل لماش الهو ر وكول ارعرئيلاافننالاو وبن اج
 . كتم كارفموس صال اوإ صاد عمن ماعلز خان افاماهرخاتماو مرفتم يسن
 ةلالد يضطلع قر غاتومدهت ص الا مهمته «را لن اوطوهو ماعلا
 نايعطقل ماين هنوفل يلع مق اءاووطقلإ ةلالح لاح متالدايعقابا مؤ اذ نيبلقنإ/ قالك هنيرثراهمرلواهصد اخهترهاشملاهرررلا ف ءالعابولذل] ْخ لولا ةلالدالؤ اهي احر هو ثُم اهيابب همدخي هبكرم لوكراول|قامؤإ نط ذ | نيلقنلازيؤو عوريطو مما هاك ضيقنلاد وطفل دنع ي/ نفل (قننال ناو طف دب ضاخنالبعادلا نااقاماو نييلقنلا ضو عماويلإ عجور خالق لماتيلخ صال مهيرتقةبارعإ اذهبو ةلاطلا يلظنا ىماولااعدرد لك عقلالرلا يطقلا ماعلا مدقيحأ ٠ : ا «ترونظملابمطاقلإ يليالوب عب صيفحودامل ون اوتم ا نس يفق سسام محياك ا هبتو مودل نول و ايواسني ناو وطتلا موقت رح ظاوفاو مامزمل هني ١ ىكبسيل مدل ءزاقاكهتوقل يطئاا» دهي نكن انو (عئبف يناتلاووطقلا فالك
 تاو ةلاط نميعطتملا نم م دقت ا ماهر نودامرلع همالكز جقياللا عمل ااهركذ يل ءاكحلءريجارف يركن عن لكلا ماسقاهئسو نايوتسيإبعب انك انس وذل باتكتنحاو نييطملا وم دقيالا«داسنلاهص يفت زناونل يؤم وها طنا زينل زل يف دنيزاو ول ذدماؤنييطلاكاب مدا عيزوبج لف طرشسل يحلم

 راعتاذا هلوافلطموائلا قي وطتلا مدقتو زينل عمال) لوز/كتداشن عاسمال ٌ
 فرتشاوالوإ دسار ابتعاب سوا انتمال /رؤ/ ن نلتنمو) يعلق ناموس هدطعنو ا مالا ريله لدامرعببجوانم ايابزملكل »ناب ةلالدكاميلكل ومي ] نافطن

 ثحب هيو اهيداور سنا 3 هب مرجاؤ ف اضراعتيالف ئيلعلا نهزيقطلابأ ٠
0 



 هبفاننطإو كالوطم ا فل ميمفت هيضراقن ضو لوقلاو عملا نعد تايب كايالا ف هنو
 امااهزالرومإ ةعبر) ئمدحاو نم(ىيل اهي اول كب هلك فانيلا تايالإف فاد اين وم
 الهلع ق رصد ام ماعامزملكئ رصب هاد دو يلإ ف يب واسم نيماعأي وكب نإ

 نابرخالل ةبسنلاداصاخأ #دحإ نوكدول كلكم هولا ف نيب واسم نيّصاخائوكيو |
 اّصاعيندل) نوكموالوإ هسه اماعناماوسفف رخال لعب قرصبامضوب اه قدصب
 لات وكنوكبوإضيإ هريعيلعمو اوال هيلع ىرصبام ميم اجئدمح ايلول ةسئلإب
 فرصياماهمعولا در ابنعاب قدصينإبهرابتعادورجي نما اغرمللل ةبشلاب (يزم
 ضباع هول كذ ابنعاب ىدصي ناب م جيو ضادص اخد واعوثر ابتهإب حالا هيلع
 لافيالاولكى ني اتمانوكب ناوعوىس ادعس يفبكوقي نال ئافاو الإ هيلع ق دصي ام
 بعا'يني اب نانو كب دق لبرار ذوزطاثال نيببادتم نائوكمالو تيصراعتملا ي مالملا
 ! [ذ/رب وشم |ولتق) يقول اكةلعوا ديف نما نسا امةطسأوب(جرم مينبأم
 تاقيإ/رهيعجياوالل نانو عرهمليرغإ ةدليلةراشإ ةلدل لوتماولتغتالا شو
 يشاع( ةمرحاو قدصيالذا(هلكذ ادبابتم ةيشاثلإ ةرزيل وسو يلوالا ةدلدلا وشم
 رسل تق (وليلعتل] ةطسإوب كوالا ةليعلا نموهم انا عمال دلع قدام
 ةرلبلايكرشم تقر دعأرفليلعتلا ةطسو ببن (هنإايبلانم موهيفنلاو باسل دلنل)
 ةَيلعنس هريطو موعلابو (كاوهتيراعتسلا فوصوم نإ ينيالؤر// ذا خمراينئمدبالؤ والا
 ةفيشح/ ف ضاعننإن ادب اجي نان لو ةرابعلا نم عوتيدذ اكدملوام(افوصولا نال
 كلذ ق سيال د هاعم ا لئقلإ قسيرفاكلإناوهو ينل جلا يلعن ىم عطب اوف
 ميوسعلإ ف ثيدواستم نيئماعائاكن اادماميخالاو ماعاهرخ] ناكولاموسق م
 اينما هيلع جلط شمالا عاج همم هك نبيهم ا ةامف
 ابيوجفو جامع مدا كانوا كل نا( نسومتلا نكي وأ هلع هل نم

 نكمااو هبلع[ ريل زماعش عن امل هيلع جاكرياغم لا حاعامهجركؤ عامي
 علان حلا ملك جتا نكماؤ) نز ا هدرختلا اعاهدح ا عرمرترلك ابا زوفجتتتلا
 ضال يو غش اهز حاب عوججتسن) قو مود الع همض نالوصالاوهو لوا عملا ناك
 ملافمىرثتلا ريا ضعب دعا مجالو جومل) يوطعشب ]و زتركطيجرإ يب نكي هوجو
 زب عمجلان اما لاشوا منيب عملا نكمإ نيدللان يماعلا نمروكدما لاثم يا
 كّرسوهو هؤىزل]|ذ اكمال يعج فيرحاهمإ ىاذاضم فرحا نيبرجملويو
 لاردإ اع نيونسلادو مالإ ةفاضإ نموا عاب ةفاشع| هد هداه | ةنفاضال يونتلا

 هنم طن ويزمي| ليونتسي ]لبق ديهشي ولا ويرش [وشب ةئم ةزؤنام
 لوصوللان اف رٍوّسمسي نإ لبق يوسي يزل جوبرْشلإ يجن عم ةدانشلا
 رغالا دعو ةيرشلاب اهدحا ارا دذو >اهشتسم) نودب ةد اويكو ماعامهت
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 اذااماعدلوالا | لادن اعامنمزكو مهب عمجلا نكم|نككن ابق انتماعو ةيريزلا
 لك يحزم ادي (ءاعمبدوهينمل ا مدموهو ةداهشلا هل مناك يونيإاملل فق

 ملاريع هنوكوهو للزكاجاطاعد ارثلا هل نم نكيول تقونياكلاحواا| ذا املي نائل زينو كرد ابملا ىلا ةجاحما مدعل اهعاماعةدامرشلامل نم نوكوهواهل دصاشلا
 اهدرواهم ةوضتقت ىعاقل) هئعةرتابتل/نالاهيول دومشمامالعا اعدارشتس لبق ةدايهشلا انه انلماغاو مقردابل يلا ةحبا دلل هارإ نإ اقل دنع مدهيشتسسلا#
 .كوال/نالدعلووم] اع اشرملادراوت لذا ىزملا) نجر رفا ذه ايداقلطم
 نيزه. د يننضراهتالو اهي هلدومرشلا مز ف ياشلاو باتل دنع ةداهتلإءادايف
 لماتجرضر اعدل وف !دلإ] لإ ةلهؤمم رسال زي اثلا يف ةدارشل لمن أب ب اجيد
 .اههاوزناكيردإ) نا زهموهنارعس] ف ةياصئاويزدو دجخح اهش تءاكاذاالا ؟:ئماز هواهيدمرشبووضاقلإ ى ايف اشتعل فوقجةد(,ينل/ ومو ةبصمة دامه هزشنع هشم اكن مامءاعم» (هرثل هل نم نكد ذاب يا هب فحتليد يدونلا لاق
 نمواانركئسي نإ لَو هادويرشما هيربخي عب هقد (هشب ناب ذل وهل اذف ا. اولاف منافذ دولا بع مكر هيبنت فرحا ثدح يف مت اءاهلرتو ,نيونتلابظملب مس ءاور (مهمىاثلا ذاق ادعج لبظعللا انه نكل ناخيلا
 ' . مرقناماحمَدو نيونتل هوو هادعمنملاح تب دج قفتمب ىلخنم عأنعم يلعن ينام يتم لوانأو اهادإ هنم ب طبول لعمل دووم اءلسب ناو ع
 هال نال يرق يإ ميولي نيذلامفرفسانلريع ةياور فويرق نو وفلا ربح
 بوّملا| ذهل اوشن ور رقه وزعم ىلعتم ماوقولا لوقف ايا سانا هب
 تاو هند اهش نودوينو ني موف مدعب كيم خولي نيالا مب
 ١ قفنإهسدز ومير يوونلإمامالا لة اهوا دإ ميم بلطي ناريزع نمإو ريرتستسمسي
 هيو ةماسسولو بو هيلع اليمدس ازيمونلا يار ]ساكن ارويرمجلملعهزلا | يفلان انسوقدقو هبات داماو [كمنرلع سراج هنرف هوئلار بز ااياإعلا
 لفته نم غوليال 9انزئلا ةلهدارللو اهيمرع ايس انا ر دفا فرو هباحماذم
 هسياو م اعسائلإ دارت الون يعج مرلعومالسو هدنإةاولص(ي جالا اع ىملإ
 ٠ 11101111111 ةلمسارشونزع .كاولا فرعا ءلوكدنانموفامالئاو مداولات يع نمد ورعد رج نيب لصف | 'كارلصاعماكو ملا درفلك] ةسنلابن زرفلا ةلهدلول/لداجربيعو (مزع هس وعل
  ليماغلاةلهل ىلا كار يع ف راجمسمركزب نيمياقلاة ثلا ةماقتسال ريكا لعف
 ليطقسلا ارم نوكت ن] نكمناكوم امبالا دعاعرا ذيرايقلا م) رشد وا لب

 فوونلإمامالا لاو ٌغنورفلا مز ذل مقامك ضعت يعم طوف هدوجامو هنرق نيب |



 تلو ان يولي تاو هباحم لاقفانه كلاب ءارعاٍنارتلتخاو شاقل لاق
 للم هار م تار نيعث يق امهؤ الا ووشإر نيع كيقيام هنرفرب شل اقوم ماني اذنإ
 ىنئ ايري ثعب ةدم ل ضاوهليقو تقو فت ينوتقم ةفبط كن وعل | رحأو لاو
 نيدسر تحزم نيزسلاب هر دقي ف فالتخدل) ريا ركذو توه مإامرفٍ هرم تلاط

 اهنم قد -ل]هةم|لكنؤغلائ| يارو عطاوونهنمرسلو لا نير نعد هيام يل
 هرارزو نوعبرإ مزعلاو نوعبس ةدائقو نينسرشعنرقلإ يد نسحلا لاةودحا

 اقافتلل فا دوجن لسا جاتلاك وصدبو نيهولعل اف ع جرتلا نايرعمرعوضتَسب
 كاقخلو. ملا هركذرتواوهضراقن معنا ثلاثلإ لاو تيصوطي الورم لعالقت
 قس ولو مهاد ذه اذإ هنا هب كول يشد اهيكن يتلا نكماو نيسولعم اناكنإ
 فعاد انسالاةوقيوحال|لعئيمولعلا ىااهرعاهتينازوجالولاقرمشتلاال] |

 اهحا نوكأ( يلا عجريا عرضت جرب نإ نعال ميج لفي المولعلان]
 مقلاكن كا ون ||باجاصر يع وهو ونيلكلاب ولما ررط ضنقي منال الطمرلك كلل



 الث ليل ان ظالل را رطا >(هيجالابرطالا اعاهدحا |

 سم نينيالاب قالا هريزعل ءلشمتو ميجرملاب لهلا قالطإ ضم انه رشا هيلاراش ام
 طق ن تم ا مولوم نيمولعم ادد ارإ هن ظل) نال نيمولحل نما. ف عضامؤيب مصل
 قالطاو ٌسِنمر أعنف مهلجل و مري اكضراعد موبي عقنإل ناو الدلا امولعم ذا
 تباوحير صفوة عيجرسلاو مهلا اعدك د يبنلافاذواذئداوهلوف ماو م امج
 تبجي لوم نعال فذ هعيدئم سومو موعامنسن اما ال ع مزيل | فل ذرعب
 جيتا بل طين ]وجو نمصوصغو وع (سادروف ثيم ب مولعلا يف عمتتلا
 بلطي نيبظن) يف زل نييزطوإ نييمظد انوكرن) نيس وةيف يزدالل اف امن
 ئينعطفلاو او اسم اما المري بناه دح) نوكل حا بوداسسالا دقن وجيتلا
 الثمءجلاك (لاد خربان وصخ ي ههلعمب اج دانسالا ةوفنوعتتلا كمال
 (مهدحاوجتت يسلو» ايزجالا هقيطةجولا|ذدودفنلاب عب مذيل ل
 اعنلانهدارمومجور عما ضر م اذاامئ زال كرخنلا اولا داهيمبلاب خال الع
 /ةفاعزاصارحال) اعاد عت نا زوجيالهف اك نانر اتمام اهلعاذااممجفلكزم
 انف يربو ان اوقتامو مشل له نيب نا داداشا نك 2

 تداعتلا نال /مرفذام قالة
 ققيذ|لداغلو هلم وتبي [كاذ ملا زعم ةيلغلا»ءفلط) مالو هلولدم عبسي
 هيضنقلمالورليلازءولعلاءاطإموزل روزا هنأ قرعلا|زهؤ عزاتب
 دخلا مواسم ماكل نالامواعم نسلوراع او هوو رطعملا ناعم يشل أك
 (نهرولعلاد دل ناب مرمي اوشقنلإ ث ادم ريلإ ةرامشا] ثغبساك قف
 ماسالا ياضارنعا لاق ثيم. المولحلا يف ميجرملا نكي هنادو للملا ولعم
 ةوغلإ ئايواستويذاتلا |عيرلو ئيدونظمانايذإ ئيدونظل) ف هنعم دهن امد
 ليش رادهي [عرذوا غل ناك اب سان نوكدنإ (هنم دحلو (يل معا دقف
 اهجومناكذإ هنافنيشلاز احا ل جالانهيحوب (هيالإف طقاستلابنيمولعلا ف
 وعلو اطاسترلاب(هالف (بميوم نوكتالو| بجول اب كاع انههزيعنطئاستلل
 دايم نال نيمواعل) يريشرتلا كيت هنازوم هب [سرقودُس] عولعملا حرطن اوم
 اصمم اهل نوكوع ضراوعيزنماعلل نود فودن سلا ودعم مولعم ا
 فيمن زيزدو/هروص ةرثللرخالااء ص يع خملا وضرشْل]اهدحاو| نود
 يرق فانةلوزودرخالاوايروكزم | هدحاو) جو اورخالاو فيوعنل) مالا هدع)
 ادع فربولعم دش سلاوارهاظرخالاواصناهدحإ ةلالد نوكن رشد زوهلإ اجفلالد
 1 كا ضراعتلإ خدت قمح
 امن الضد نونطم او ةرهداط عوطتمملاةلالدك نونطهواعوطغمث يد د|
 | عيشئريصبال از هايغو ناله اعتيو فعضن] نم هلو ام اًوياعربصير ةوتلا نم

 مك



 ءمامل|ف موش سعت نيصاخاز عنز هلوق هرم طي هيب و وصاح مامالا يامل
 نيصاخل فى انيالو مد قنا يجرتلا نم وجوامجد نيماعلا نا نم هانركذامليع يال

 ان

 ندع اه رعت سن نايات يلا تاق 3
 راثاوامهلهلومشلل ئيهلا لع عاتمجسمالا و نحال عتبجوتك لوال(فئيتخالا
 وبن ايإىبتخزلا صراع نيثكولمم | نيتخالل هيه ئيتخالإ وسل حماك ذرءوي

 :رفطادتحالاوهف جيرل]وهظم | ](مو فقوتف يراتلا اعيول ءامهسب ميلا نكيع ملو
 اد طوحراوس ال لوال| يدنقموه ينلإ لاا يياقن| يف موه يذل | ميلا
 اضيلاطع عقنوردزسمالاّمهال لحلابزهلا فز ذكانيضير وز منع سلْئهاضَتْمم
 تامر ا ناك اكسلا اعف روصممربعة وجان لظلاو نيتنالا نيبو حقك او هاو
 يلعم ناعد (96زاوئيهلاىلم ية فرحت يزف راكنلا نإ هير صائمدو دعم ا

 مكناع) تللمابو) هلوقوذيال)«نهنأينعي هيأ[ مقلحاو هياامهتسوح(ينعمسلا يشل
 فذ بعو ةصوص# ليلختلا هي)نالربرظااعدوتيلكلانافعو ماا
 يناثلا عناف ينام ارحل تغالإ مل لكل او لالخ ا ع قع اممالسل هيلع هلوتلو
 لمعلا يامهيبرظانن | ئُك دانس وهب ذاق دمرولا يثرَح ابوإ ثراقنامؤسب اعمأب

 هو لكنمايواسن اب هزيبيجرتلإرذغيو شرعلاوهاكيامهسبومجإر ذه
 مللهعيشو هم لاوع فام[ هوهج) م دشانكمإنافامزم نلمح ا بجو الأو
 نود نتمإ لسيؤم للون) نال هّيدوهو نيدونظم او نيمو اعمل لماشوهو
 ممالك مس و هردإ ةراشالا تمر اك طوضولول ىلإ يوهاعإ ضراعتلإو لولدم
 لعإوامإ نيمولعل فلو. هدم يلاقظوهو هلدفي المو عشا بفباممتفلا#



 ار كلا )| عقب مل مجلد زعد | كادي (ةمبلونلا نيام بويع تكما ناقاذر اوت املا |
 سيكلارده عسركذب م هنادرب ف اوُسقنلإلاك// رخل اياهدعإ جرب نالوكأات
 اليأقزك لذا (هتلوارم هالو («زمدحاو لمجز هلا كرد | يضيف رميت ابلوتلا راما

 ١ انههرماب علان يعني قاس نافصيقتدراولا تارالازر ابضللا يفكون
 نافلعئادعإ /دقتإعاذل امو لوم يلاقامو يقنا يي الئرخالا كرت تع |
 | رغاليلدولاووجرا| بجيد ان اطقا سيف سئل اقري ايهلودمذاكتا لل ابج
 قروإفناكاغرقتللروهدموفل ابر علأ سيو ميفتسالاياوشقنلا 4 لاق

 نييمولعلائ م سلا بتيالام قرفه نا يسئلل خاتما عيالع مدعاوخاتم
 اعز لو سما هتعزانمموذتو عصاوولت هوفنلا هذه ينواعويعت نرنراقتملا نيب
 :فييزراسل/ملوؤو دعو وم ار عجووذلطاام فو اع يجتلا نيدولعم ا لوبق
 هنو عقحارزعت ناف ويجيتلا نييكنلا هنمدارملا لعلأنيع اهرحابل علا
 د |وشقنلالاقاكي كفن تاغصل يا نسل !مدالا م اناكذ (ف سني ماورهانم) ئيع يس سنا لما ةلفة اتا زههنع عيال مؤمنا وفدا
 وعسل عرش ليلدئإا عوصرلا بجي ناطق اسيد نيمواعما يي لوصداتلافف

 رتل شلاق اكد لمنال م السالإ ع يوطاوع فوانيس نرخ اتلإ ذاك
1 + 

 اههزحاناكاذإ هكذ امو عاهيما جونو ملاوب مرصع بججلا ب طيهن|نيينظلا

 ماو افولإ ةدعئوإ فيدل عمتلاكيا اك |داحأ ةنسولو امنمرخانملاب
 د 3و نيعضولافنينبالا مؤلم ا نيعدؤعلا ةرداصم ا ير ف يذلا



 لئموي ىذلواههلعو الكلام دئنو يكلاث عبمُو عييرالا تايالا مدع
 عيب بوعو كم3 /دقدامو يإ ئيصاخ؛ ا« ذ | ناقطنلا ءنيماعاناكن | ضّيطتلا
 ايهنمكل وج امن ب ادوصيو ح يح ةامهسب جيتا نكم| ناذؤ/ عمجا كمان اهب
 هذاا يمهنإ ثدح يذلا نكمللا ومجاكي| [ج هنايبمدقتام اعلاحاع
 لارلإ ٌهفاضا ئم هرهبأم ىلإ ثدحةفاشاب هيلبجر لببسغواش وت و ةيلع
 اهعلإث يبرو.رشم هشيدحو اضن إو هبلع هعاؤصون) ياازغو كولوملا

 - لكييعو كيرلا بتكرما ويري وسمو يراهنلل سبي يصلا يف دوهيوم
 دمك اضاي نما عنلا ياهو هدم زق اعاملا رواش ون اسلم دسم اصلا
 عجيداثرملا سماهر قدبلاو يانلإ ها هراذهو هلبق يذلاكءدعجاميل
 ووصولل ني دل لاح ف ناكيىشبولا نابي مصعد ميج ي!لوغفم لاسباب
 وعولا| هه )نم ثيوسبلا فو طلا ضعب ىف ديو ال ثدعير يعن عوسولا ع افي
 وصل يئيلعرل) لسغبوعو روع حملا هولا نه ةيصوو ث دو نمو

 مصعد وهو موَبلئمظوه اير زب ةوقيالةيعئاشلاو شر ادانتلال | اوجو هرم
 يرللا ىضولااممثنر هنو يزلاو يعرشل وصولا هبلجيرر لسع منتي ذلاو صواب
 ديمي الْوفاظنلا وضو ناو ث ردّ م نموصو اذه هلوق هيلعلكشبو ةفاظنلا يأ
 هنابماكلا نبا جاتلا عجبو ثردلل هلحج م/نم هانعم جي نزال ثرِل] مدع لاك
 ةغلابمااهشولاوبشاهنوكي | يهد زاب اسر لسغل | مسونيبلعنلا ف واسع
 نم بويل سعالسخي نواماسع يفدصنقين ا يخبني هنإي|ةراشإ هدف
 ىضوانعهلوقعمجلا| ل هيف اديه رد امرلع الإ بص فارسالا نم (عماف شرلا

 نكع لاو لمانافث رك مل نم وضوب صتتخيالمجول/ ايل سفلإ الخدج ملهم
 نقونب هدرول) يوخاتالو نراقتا عه عب منابامؤس ءيراتلا عي ملو مهب عملا
 مناور هاء رحال خرمرويظيا فقوتلارجسيو لمعلا نعوباجرث ابوجو

 نيماعلا ين مدقناماعام بر ظانل | ربت هجو لكئمايو (سن نان خال اياه دحأ جوتي
 ملامروكؤم الاثم يمل( طوهوملبقيالامو رسل لقي ل لماش| لهو هيا
 يع! اهان عمل ناك موع لاّسوإ جرم ا ريظف عيراتلا | عدرا و اوهسب ع معلا نكي
 تي رلل لحياع لس طك دعس ] اصونإ امنملردإوأ + اس هر ف قبساع

 للذافوحو انعم ناكت اوزلل فسيط) ]عمو ك اك! اكاهب عامقس) نم ي)وت | رمإ
 دازثلا لحم قوفامل (ةؤ ضيا هو إد نبالاو|ض يعسلل نمور يِدوَمْتا
 يلعتس)ام هكوفو هرصاظ اعوهوأ | | سف هبداراوزاهر دصو(,زطبك(هر رب نم

 ةبلرلا تك املوئد هس قو لد ذوه ياررهئاماعصب حاتّمسالإ يارلحينع
 وساق يهلك ثبردل| ذهب هيازارتسا عمرا اهقفلا جرصدفو عرج اهي



 هزواجام نعم ايعر ازالا قرفامإو ات لمولا نم وعمزمالإ عما ةرسل قوفاماع
 تاهو مشب دهر ازالإ لطم كالرظنهبوو ةبلرلا تتعام سئيفهنع حرخو
 اومزكو) اهرتسامةاريل بدرو ليد اسلإ ف اضدللا يلا لمرلد نوسلاو ةيلولا
 كزنال دقو ألا نع وفير نوف تواذئيز ازالإ نال ةروعل نعي اند االانا
 هندارب نا وكدا لمملاد وسفن طبل |زوحيازفامجلا ل ميالو) ةيلولا نع
 نيبامب ءانّمسالاداوجدارم ا نوكيو ةبكرلاوةرسل/ نيا يذ | | هرهأظ
 تلاَواهنم سامر ةثشاعزعئيهيعدلا فوزياس ارو نمةبلولا و وسلا
 رماه ون ابين كديل عهدنا يصوم )لو دارا واضياع تنام ذزانارماتن اك
 | | قلع ااصع) ون اكاكجير) لكيعؤياو تلاؤاهشاسب ئرنتته)
 هناظلاناؤرإزال) قوفطولا فقال/قالالل بسانيا/لاممللا) ذهن هبراكلع
 قاضيااجو دوزدوبؤيراماميا هاهر عجاريلخلب احممل يطول ايف سبل
 نضياهلاةارلاب يا اوهشنخ) ل3 بو ميلعم.:ز تن ) ضياحإب عاتّمسالا
 ةاةأك مطولا طا ءاكنلا الإ ثاعاتقسال) نم عشك ةعابالئرمالا ذهت
 ولا قولا ةارف] لجأ رتاج نمو بس مث ر اقع هيلع دام هنا يور
 ١. طسئفاضراعتذ همركاذهو هزوكر وكام ا ثرزخ اهر ازال | قود اهنذ هلقص
 رهيظ ذا /(مهمر ع اود ل هلا نع [وغقو تف كرانلا عب ماداميبومحلا نكي ماو
 عقلا عب خررفوخا ضعب دنع لج هلاصا و ضعج نعطايسصما )نم جزم ا
 ١4 |قضتقم املا فالج انيّقيروزج ا نم صلخيداشضتةزهلا ذالاطايتحا
 لشإإرزع بسعسيف ةصوكسا ف لصالا هنال <! مزمعب جرو مدقت ا
 اهكيزإع/وسفلا دهم نيثيردلا نيزم نوكي دوي لياقلوزذهمرقلاف
 اماعامثم دحاورك فن وكي ناوهؤ عبارلإ مسفل نم هيلب طعنه نيصاغس اقطنل|
 لكنماخوتئامور ارالإ ق ودامت ماعياشن| قوطنم نإ! ه جو نم اصاؤيو هصيوزم
 يطول اارعام ل خ نارمإ هصرصئف موهعم ان مولا ةمرحو لوقا لب ولاد عام ظ
 صاخورزعو طولا مرّكف ماعلوالإموهفمورموهعم اد مول ةمرعو قرط اب
 ىلع /والإموهفم مون اد دال صوص امرم لكم يع صصص ذ أر زال! تك امي
 ٍلول|دعامؤ عر وزنا قوطنملب ينانإإ صوصط ما زل هريغمنع رخو لول
 ليبُكْرملوالإ موهنم ةسسل اد وهي طول ةمهعوح يزل| م وهم ان هرصوصغاماو
 نيغج هداروإ ض عنك ارك ص مص الو هو كك ماعلإ از ضعدوكذ
 لكنت الوي اعد هلو صسع خر لم ضببصاعلا نمو موقت | هدصدصذي نا
 عل جو [[قنمب ترآ ويوإنيزلا حت انسم اعيان هلوتج تاكرشسلا
 |. يجيملا ثيدحصييعّكو رز عريعر كذ ملكت اكوشم اها ؤ) نم تاسع ا نإ



 نودام نإوم هم دصوسو|ةسثودايفسيلا مند حسئعلاا ملا تقسامف |
 قواماجف اثإ فوطئموصقو كح ربط ركع وز كلا ملا تهساموإ وزن قسسيو | ةنسجج

 ةموعئنو ضراعنلاوكرنإ واللة صوصخئمازخامتئامهنكيئرخاهناازالإ |
 ف يوونلا ءراتعإاماهجو رجالا رطولانمرداسئاوها6 مرسلا ف ءاطقفكطولا
 تلف كاف ب ايطولاوزع عرش بحلق جرم ناقد اودع رج هأوفد هيض
 تام الط قف لولاة مرح كعتنلا نكتولا ارالإ تام نات))قوطنم لم عوفلا ذا
 تمار خل ل ءولاب هبق هنكل تا يطول! نم م!ءاوالا وهم سوص وعن الا

 | هنعا جمر ازالدتخاميؤ ث//قوطس ن رر(خل انا! لاك لويس اذا سوصغ 3
 (هاناو)ةعاحالف يفاثل) م هموهرعم طولا ةمرحن )| ذه اعجب تلقان اذيطولا
 قب طنيييرطب تترث (هيارمالإة ياعفالال هضيال تل صييصاتلا قنرطب ٠
 رارالا تح امديبقت تل نافكل د روز هالو صسختلا ئيرطو ةيمويمفم ا
 يناثلا 4 |لوونلوال) صوصُْخناثذ| ص سميك( نم ديفتس] غار طولا
 ةطساول ادو مص هل نود عش / في طب اجعئالر وضل نإ خشي تلق هسفشب
 ياا اذال و طقنم يف اثلإ يف حايل( دثتسد] نارا ذ اجوزلي تلق اذاهديطنال
 تلق يملإ ف طولا ل مسبأل و جم سمتفلإ مسفر ارالاقوداع لع لوب
 لكد'نيب فرعل] نمدرغتام م ماقلإ يلم اتيلف لن. مازتن) فرو نهج لل انف
 يناثلا ناو صصُدبال وال ذاو ءكعيويط هركةوو كعيريخم هركة ومكك ماهل|دزف
 بارع اهي مام اه لزم ,رتكئمرولعمو هاو نيبلوسالإم !/ةلصاعوضصنمْك
 مداه نيباو م هانركذام ناكناومأن هروزام] صاتك ىدؤملار ايتن جو مهعن

 | ةنرصد وجيد «ديهوزلا الانابهبعوتلا | زهدر معد بارو (موعج|رع
 دال /نيعتدو ضراعدل| ىو ثد حو هصصتكالماعل)هزرف) ض عد كذ نإ هإل نم
 وه يذل لوزلإم اعلا دا) ك نزل ) ةوروك لا فرغنإ ثم عب اع طلغوهف ىرتا
 برد ص وصخ هرمصخ ال يذلإهدارو| ضع إر اذ اف لوالا تير موميقم
 تاج ستر ورس+ب 7 ورجل يونا ارعامو هينا اثلإ

 دس واعلإهركذ نيمُكال يذلا درفلا_ل لد رملإ| نهر اميوةم رتل ماعل
 اتا كيردلاف وتعدي ه يدار 0 ل 0

 ىيشوراكزل زمانملإ )رهام .ومايزلا كوالإدرملاب هص سه قلي هنالوؤب
 ىمضه دفبدزرإو يناثزإ ٌتوحإا فوطنموه يذلا ىفائلا» يحد

 حال اعلا خريج روكؤم حرز ذه! في) طلغاز هلال كدركلا وهيهم
 َحواَفْيسِور فتاك صمم لكذلمو لحنا ماعلإ اذه ع ةمرخا ملا هه
 مو ن] ديني دك دو طولا هك َس سا ع مر )زإل) تح امب ةدوصص يئي]ك هحابإ ذل



 موميع سيعتمد جيجل ناكمأو ضراعتلا عافرن | يطيل نيو ةيلوص#ل | دعاوهلا |

 صاخوويعو طول | يف ماعوخانلفولوالإ فوطنمائيعادول تاق ناذطغف ل مولا
 قوي طول] ةموحّتن ارخالإ صو (مهملكم ومص صم اذ اذ ذهاعئراز نإ قوفاج
 .[ ازال |فوفاناع اصر ابتعاب فاشلإ مومضة اكو ههف ّسداغبرييعزم نكاراذالا
 ايد اعدراو بهز ل طديوماة هو هريَغواط وز زاإإ تام عاتّيتسالا موج
 ازل|قوفامنإلر ازال قوداموجو لوال| ص وسخ احوال جوعيا/تكيرؤلا
 ادخاله يتلا وعكل خ اروك ذم ئالر]سروكلم لاثلإروص داو
 لريإسمثيرحؤمي لوالا ثبرخلن] ةله) ادخم اشم ض عج تار غرام نوبت
 .| ةلجؤعي انا موههم هضراعوفو فوطسم اد .للتمامو يي طولا ة علل اع

 ثيودلا وهي ءيتاوجلا ن كم نمل اقم وهزم ]اي مدشم فول د |ؤخواذ
 ؟كثئتس)ن) نم تأةرولا عرش فامامإو هلوالإ ثنردلا فوظم امصخ#يفا(كلا
 ثيرحلا قوطنم عم ضراعتبو انَحوؤسلا فوماهف ماعلوال )| ثيردإأ حافلا

 مهلا طولا اجلوججم عاكتلاناهنع باوجلاذر اال قوم ني اهلا يطول قف اننا
 نالوا ذوثنبو وما يذل) نت يعوطنلا تت مح اذار رعاو ضراش الد
 طعورطولا لوس فيحرم هموهذ ص وصخومومعوتو ناثلإ ثيردلموهيلع
 ه«قوطم لوال|خرلل ناو رازالا تاج استخالا ثيح م هصويهعو
 يطولالعاملحشيح نمرموصخو هرب وراز الات يذل) لوفُش ثيبحزم م ومع
 ديافَدص اهيرطول| ميو نم ْنَرَخالا موج اعاسماو ,نملك موضه تلعب ذأ
 فو ناكاذا هنا لوصالا ف جرن) نإ اوال نيهبج نم تحي هيعذلو)ركذامو يأ
 ديل | مزعج فيكف هيلع قوطسمل ام دفيالو هل (خل ]| عوهيفم ةصصُح مومع قوم
 هند ]ناثلاو هدجبو باويلإ نعصاعللدلا ناكمال) ةرامعب بويل ركذو داوالاد
 كلوالإ يرد قو ص سؤ امل ثيرحلاموهفمنإ اهيعباوبلا يرسكف]
 ثنرملا وهيه مم راه نل)ارعام ل حوهو لوال) ضضوصخ نإ رح مدار اف
 مداروداردالإ وضتَسِمراص/و ائلإ همالإف هيلا روش نسوةوعاقل) هن اهيإاثلا
 مجوز وركذامركد عم درب / ناو باوخياوداربالا يعم لئاط فخ رطول] مر عوهيوارحأو
 /ليداد|رتبالا يغسشي نايف ناثل اهمال هب ىرتع] (ممثدار]ةدع اعلإ اضف عم دل
 لمالإ ثيردل | وهم صحن | ءلصاحامركذ مزمعج تبارو هيلعر اهئ الاثاث
 موعالؤخلوالامو هزيم اص ناقل | لمح ملاماو ون انل| ورع دواحوإ) ثيدعوؤعب
 يناثلاوقموح لوزان اًورطول|)رعامون ] ةبلولاوعرسل) نسب (موأرتر هد امهنال لولا ال
 /موييعف ٌةسره لوالإنإهدربو رن اطاببحإ مرجلا عن عمج !نلع وة حابإ
 ضل طولا دغام لميوه يزل ال | نم وصك موهلا كل ص سفك بجي لأ

 امي



 نافغِزاَملا !عناو لم اتيفطففيطولاة مرح نير لذ ورخالا صوصئلكمومع
 ناووجوتلار ده نإ ولا يفاهزسبرظ انلإ يك عداشلا نعدورولا يام, اقتإع
 نع هير موقت امهم سنل اهلل رم لب قيال ام انك اذرخال) عار حاو مانع

 ظ لاب موتا[: مسن ويسلم لول دم لبقداواناكفاومزلسال|:هسئشاوحباللوصحم ا
 ظ 0 ا توج دامب وجيم ٠>

 / لملات يو نع صال ارخلت ن افادص (خ الا  اماعاشدحا ناك ناو هنعدؤلتل
 ظ ف”ءاعلاب ب ليل !نعرخات ناوونؤ اضر اهتخام ةبسنلاب ص( أب ماعلإ ع سو ماعلاب

١ 

 تقونودوب باطلا ثقوزءوإ اخ ال عنإ تو نع ماعلإوخانو ل هلا ثقو

 تاب سا( !ب ماعلى مزيف اموكراتلهحدإوخالا اهدحا بتمعن ابانرانتو| ل هلا
 نيهىعلا كي دح صرب ةكص يمكيلااذهوصاخلا»)ف)(وعاماعرصُفب
 اهيدارلا ول ةعزاجم سلا[ سلا داًسسإو عرزوزرعنم ي)احلإ تفسات
 كلئلإو) اوين كزاعامناقب احسن وز ليلل) ئم تافاهسؤرارثيرعل] قاموسورامم ا
 رهاوظلاو ياعسل ءاماعضرالاإ بادخسلا نم مث با عسلإ لإ هم دس رطل نأ
 ظ | (سيل اهني دك نينصووعلا يقيس هنم ل ىملم شع )ماو بجي يار شعلا
 ا لكن ا4ناؤوسوإة سلبا بوعولا صح دق دص قسوإةسُج نوداوث
 ! سد يرخإ ة مور اتعاب ارجو نماساخو ةميابتعابىاءجر نماعاع(مْزع

 | نزطشبو) نإ ببسب يإن ادهادعاماعرصقينابرحالا نصوص ( نمو وع
 ا وخانوإد ورولا انداقت كر ذؤئاوس ضر اعتنإ هب لوز شي صميعتمتلا 103 نكي
 ظ تنك صا مان )ذل ون ]مدّقنام سايق لوفي نإ لي اعل كا ه يدوخالا نعاودحا
 ا ضرموصحو ومع (مزسام ءرخاتملا ئن]هق اًصرافن ام هنمائسات ناكء اهنا ل علا

 . | يابلاثسورإوو هيوهضراعام ةبسنلابخالل انو خالإبلعلإ ثَمو نع هجو
 ا 417م اماخو لربع ودون تِنرحماوف يي ةداسل نم دبزلفادصو نماماغام مكن وكل اشم

 ظ حئاك قيبلَقاليامر دو نييللق يسم هنم صويمل ددغلا يإنيتلةامإ هلنإذإ
 مد شيالا()ةريعو ةماع ثبإ ثيرح عماظحالم ثيرحلا|ذه /وكذل اهو سكنا
 معطلاو مولا نموُم اصدارحإى لعام ال ميول نوطو محير ع بلغاعالإ يش

 بوالإ ثيرحلاد) عمو اولا هي هئاصوزدحارمرظناب ام فاصولرحا نوللا
 يس وكذما عذاب هويبقتلاماودامرمُيالو| نميلهلاب ىساخيوادإ دليل

 آاراببعاب هيام ملا اثل) ثيودلوامؤملكل هتبحدلصل ريكو ريت
 اهفهصقنب يامر نينءاذذإ دارق] ياهي ديعتماوبع لوانتيال يتلا ضاَح
 رارعاله املا طفل موهيإ كوالارعو عي: (مذم لل ويح السلام ودامو
 ريغتم إداره اد هيدا ظفل صوم يإ اذ | صوص يعل اويعورشتملا



 | يلعوفرلا احب يشري منع وغاوويطتكابع ايرصق ناب اكسال ابتعاب
 اصيفكوز[يصريمديلا| دج بسم يا اهدعن هر دم ناب بغشاو تحس دتبإ
 تل اب هد اتيل) ايلاب نسعد نتا ةازناب مكبتالجالوإ مب ايل (سيزنم
 نإربعنم هرعت نلف لماشلااهل] ةسائب عهمناف يفاثلإ ثيردلا ةلالدب
 مومعرصضدوئتلار ئايمرسفلال| سري يتور ءاخلارلا لوالاهضراعي
 مو هينا ل والا صوص (مهوداعو يللا دافال هيام ظ فل مويعع] قاتل

 هفقوتويلعئم ثبذي) 'ةاقالم دري (ع ودام ىسسغتو موون يتلملاب لوالإضوصعم 1
 ”ةقئاماعيبصنل)و ورلد[ وخامنوامهئسويوخإو نيّلملايعرصغمابو حتا 1
 ىصييقتلاموهغم ةداروبغت: مانإ ذل ريغقتن إى حن نيئلقلا نوالعنأب 1

 الإ ثيرهلا مضراعي نإ يس ئم(ةلطمهت سا اعيئينا ةلائلوالا شيره اي .٠
 مالو هيرشي الو نبتل لا اع و معلب كسل | هنو دعر نعال[ ست مدع جيلادلا ١
 يرحل ةعائم عج هلافايق الإ فيوهلا ف اَئْعَسن الإ نعم ييوعلأ نر ذغ ١
 دقو لذ عمل ماعوهدويبموتلا ل سم ئم ضع نال كوونلإو ىقميبلا لهم ا
 له در الفاعلطما)اي) تبذل ال ثيحيل | (ًمدَسسال) ان هوعم اع عاجالا لفن 1

 يعةفيج جرن ناكودالد لب سينام ةراهيطب ةييعماشل) لوفاع عامال)
 فارنذانواتامف را اياهدحا جرب ناب مهب ميجرتل) لادم لملإي ظ ظ جينصا ص يملا وهدني )كاب امزيضشراعتلا دنب ثيكرذنلا هوت )1 يمال رع ضيق نكي ولنا يش همس يالالادومع يق هلوئهدل طشلا 0
 انراقتاوسن تالوطل فوط وسبا ت(كيولباىم عيوج هببسبأضراعن ا ةسنلاب 1
 مزمل وه نصت ثاهماورعلاثمى] هل( هرقل نعاهرح] اكول >ةرولا 07 |
 ثيرحمروو ة ماسلا ىئمدب لثأمونب ضراعتلا مهوثي تيك خالا صوص ظ
 هلوخئمرد (بماورئكلاهلا هنعلفتنافاب عنب ول دد نم هلوق هنم لوياو يرانا 1

 يدويلارصنتو ناوصملا>وهيوع] مسن جالا درر نإعث مالسال| نيد هنيد ١ ١
 بيب لنإهتب اتس)دجد هولتقاذ لت خس) نفو الساللالاه ثمل نشياطن اق

 رم قهيله هددرايمو ]لوو هنم لبو سمو قرادبلل نيد يبحدلا تيدحم ظ
 . ةييالصل (.:نلإو لاغرلا دارو) ٍترماعسإوالا يحل (ةاسمل) لشق نع يأ ُ
 هان نموهو (مؤس ُةدرلا لهن نص اخ /مؤم لكل نمظغلوصو هك ماعلا ْ ٍْ

 راع ]وهوا .بدلاب صاغ ناك كيوم ب يع ني ديلا يد نعل مشن ش نةدرلالهايدارب ىداسلا (ّمجدل) زعيو نيرلإ لي دش وئكل) يلا مالسالازع
 اناهنض (نملماننإظماوعو هيف ماعلإ ةيمالمل تادتول اع تأ نزعل فا . ا

 ةلهجباملتسالو) هر لذ تنل ه انلوق باوجؤ يأ همبسيو ةوتر لإ ناش ن ْ

 ش0
 الاسَْوامة  ا



 لاقيال صر اعتلال جوه ىزلإ همرعو لتغلا ئم اهيا نايبل ةيم (هيفتسالا
 هلوف رميالو لئَعَت له ماو اعراصتفال) بيعو همرعو (هيلئقوه ضراحملا جب
 ٍق اًنناوركبقتو ]فلات ت)لوالا ثيردل!ناذوا هزم لكإب لوقنانالااوإ

 انيوياوهو هبسبو انلإ صاصتغا اج ةئبركلاوايثب لوالابتلأ تديدفوابركل مالم ميلا فرخالا صوصخج ((همظموع صيت ضمزاعتلاع شدني ماو ىدكسلإب
 ماعلإو ببسلإ ع ىرعلإماعلإض راهتداةلون) يوسالا هلقئام ديو بويكا
 فعيوولاب دوست إن اوهةروكذماةئدوغنإ ناكو لوالإ وم بيسللادراولل |
 يوئسالإ اوه دئرملا ل تق هيِعماشلإ د نعب هل نافانهئمىنيعاغلإ قع
 يا مكرم | عاف ين اع لاق مز علإ ةهل رين عاجنالاماثىهلال مهب هلاقأ# يزعل هن مال]اياهدحإ عذب مف وصيتلاباءلكثيحم مقل ذهركظدعب
 ٌفكازت)احالطصاو هيلعاوقمتاي) ادلاع مق ملإوعإلاقب قانمالا ل لومزعا
 نماعجرب اعنزرتحالا ترث انو, ىلا الق تكول ف كامزناوعو ععل ]لع
 .قازئ)وقحيالذإ ن امؤلاوخإ ىلا عاج داقعنا ردع دول ئ مدل انهو
 ئمرحورو ثرودإاهياش نمل لسا ]ودا ِ /تائيوغسلاب بنر عرمتلانرحونول زان هلو نمنايفتاط علا ةيدمر ا عك
 فالكل ا وفسر ليك سلوملا ع اى ئاوئالا يدخن اكولوايصر صم لعفد | لوق

 9/7 يلبك نا مارعل قرئ اذ نآغاوساف اهلا وىالتخالا نيب ناموثارصق ماب |
 هعيتاويززردامزلا مهم عم ثنوعت نيو نحل نم تاكن(ث فرر كل |ر اوم دعب
 فطويشبإلهن| يعاب يرمالا مؤم/ءلتم نورخارعنمو سم حش ىف يدؤنلار ند
 سنا اهااوصمخملا بهو اعطقاقلطم قاتالازابحط يش نأفرصعلاض اومن
 تامورب نياولمنو هنعمس) رع هاسلا ل يمهل لإ هاوعيوأنماسصادنعيمالاعتإ
 دا مناف عدكم نوُكي ناللانوج لبفو هيلوفهما هنأ يسال ورصد رعد
 مدّضنإو لذى التمنلان امزلاطنإرعانسم|يمالا للا يحي ناكناداعط اذ

 جري عل, فيو مهلرب ظرالدم دارصم |ذ/ام الئ نيئعل بلل, طه لطوهس يف حو |
 [لملإمفاضاو ناعما زاطصاد ىهل] د يرعلال ةئداجلا يف نسل رصعلا يراللاو
 قعرلادهعلل ةئداملا لا( ةفاضإ ناك اعز ىف العلا ع ببي قاوغتسالل
 عقاول نيبو اضبالل ةئدادلإب/ اد يسفتو ام نت داك امي | ٍناعل أ الظساب
 مافن بدار اوه ايبدجوول ةداش) قباسل| مل اباه ثووعلارابتعلو
 السهر برفتد) مهاعموإرىلوف هيلع لادلإ هد اقئع) يف مك يش اوه(نل| اع
 هلوق عمد« ميرتت ع حالا ضي[ عف عمالثم ءربرتو) ل كمو | معن لقوا
 يفرك دول ةراشالا قايبسو د عفو هلوف عم د] تبرد هوتج3/ةبوقتقا
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 ءامإلا ف طرتشل همنا ف كتخارقدضعلا نضاقلإى يحل رعاوداقرعما مالك
 ضمت ق ريالا ه هع فليالرلد طومُس] نصف نيع رج ارصخضارتن  ةج د >افعناو
 اقناجوخلصعلاض فنا كارلا فديو دحإ ن بحرب م وقبا مرر هقس] بك

 33 هنا ف لتخادفففياواعرش :ج نوكياموهو مما ءاجالا سيان افمرصعن عيجراذا

 | نهالث دفعت هفزاجناقالمأ تيمواو ئمرفَسم قزلخدعب عاجالالوصعيزوكر
 لفعنيالة لوك هنأ ىرب نمو رجلا نع هجا ذا يل اتجيالكد فعن ز وعيا زوعإل لاق
 مالكي ايو رنا لرب فال فس ليد ديوس ابر ولان عمجويذا د بالف
 ةدايزنمربالكوآلسلاوةالسلاه لع منايعو جالا د قعنبال نإ لا ةراشإ شلأ

 عماوج اء جو هنديفأك ع مدلع سن اس دئاؤودوب هنوكرسعل|(اعقاقنأ يفت
 قافوالو اقائنإ عاجاب سيلفاط عل ]و يعرصعل لهن قائئالادو كيج سيال
 : .الفاطنوهو للدريئب نري ارياف نال كار( لعن اوعا)ةقفاومديا

 مامالاهزلغاذكن وني اوو صلاه غلوب ةريع الطايع له) نماوسيل هالو وب
 (هلعلانيناجاوانانبعل| اهو اجالادافعن فقوئيالهن/هئيضق ومع يزارلا

 علا نم مةريغب فوم اراض /اذل ح ريع عم نسيلوصالاليرصتقاو (هناحيلا

 ماع
 هيو



 اهيببسواهناسو يلا رف عجيامان ةشيحلا شد تسهودبف ا ءزاهكل لا رشا
 نا ةيشيحا لن نم عر طن كم يام اذ ةخللإا لعيب )شيحنمةعل الع (,رلحإي
 ةثداحلان نم «رككامو (هقْلابابوُم ءاهالا مي الالثم يويرلاو ةيلقعلا مالك
 لاعوه لمنور وظن لاحيفركعلاوهرطتد إن نمم دقتام هدفانيالا قمل رلغن
 نالوإهاوحإ سرطنلادقردهز عنن يقولنا نالذثد اح لاكر يروم ا سئنالويدرولتمل
 ملاوعإ ثم هلاوحا ىلا هيضروظنم/ نم اقتل خنما فومتعاهئافرغم | تنال ةمداشلا
 جرو فاضم ا فرحا جيياهففلإ ذو < اهل اوحانالسرفتلانالوأ م ومنا طم| لا

 ثيعرمعلا نش نكيول!د) السم لعهد دعاولا دم مي لورصعلا(يعبف اذتإرعل ا «اوف
 "بوب رو امم يحي موج يعيب سرج +
 صلو وج هنأدوعابتاو يزاولامامالإررصووييشرنع لم بجاكل ليو يرمال (ياهح

 يناثلا بذغلل يؤ يونسالا (ةمداهز م ريزبولةكيمنااعين عيج وعلا حاوئلا وهف
 الهكر فو يئنإرفااخإلاهداههجاءاداورخاددجصم ثدعولر بأ ةلماكيل جاتجرطن
 بج اوهوعربعو لورهل او رناونلادوعأو سر مللي يعور اولا هدعرصغلا
 الإ ئمؤمال) م هرب (يعود (هضنل امي ةلاوصن | طاركش] مدعي علا ععانب

 لقنويزالامامالإملكماضتقاو عالي سسل مقاننإ ناب رمال ريرسشا ةقناسلا
 نكراؤل ماع جروخو دي سيلهنا ملامالك يت ينابيسو سرثتك عميل
 يعلارالعم وكءيلعنقوتم د (,ّمحززإ يمالسالاط|وتشالوتغدسة ركل
 ناقثابتمما 6]ٍمدقتو ةثدادل| (ءليعر ,قافتا ع |ةمال ة[ يخي (جاو قباسلا هازل

 هب لعالا هيلعيبخ م وم دحاولكقسحي ه4: ةئداع[ىاعاميقفلا عع اهحلا
 يع ووعي حبل ا الإ عم اهونع فانتإ نو ذ

 هيد ثل عش يع رشد ايابن ةهيمن) لبفولاةةوماوينا وم جوش وثلإ هن
 لغو وفن انوتح نا عم باج ربس وج مج

 امجا نافاراو ينل انل عرش أتلف ئم عرش نااعاعومم ةوكيو عرنع ة هج نوك

 ي] هل الصاع جم مهحيال/ 3 هيلع ءيباليع ءاوقلا جيش نود ودعنمالا هوه
٠ 

 ميعاقعل ع قيالهنا عع قليسلا مرو ابنماوهاعداقتعإ نود «وقاول| ب سكولو طر

اه رداشرل] د صل النعل لالضلاو ءاميعلا واط خالو ار عال طابلا طع
 لفعل )ه

اي اءل جر نك فعس ههنا فو يزمتدل الإ )انهودواد ىو
 دعاوس م

 وكلف[ [نعوعديالذا لاصخش التم واجب هللا نادوإ7 ع)طظفلو
 نولي ديل علالضاعاوعُمَجالء اود له| اعطال ل هاربين و
 تثرعشاو ةرج نوكيوا فهم كمر لتسومو مهيعاّمج) نع ءل للا عنف يزعج
 رعشباهززلاب ىسلإ صسع ذإ(ك | نه نعوم إو بع جاما: هينأةمالإ ةفاضإ

 را ظ



 مدواتلةئباحالو ف هدلعسسن ايم عبدا مراجامهرلإ معشاموهو عرشل او كرعيفن
 كن عصف انيلا رو هلوث وأم جورولاب م فصووركذ الاجتارايممئالو شما
 [اعلإرغتازتإ نإ نم مدفن ام ظوصاعمرفاذتابو (جالا ل قعني نم اهيدارلا د ةمالا
 لمار نع ةممملاو مريع ةغفاوم اع قوس لعل | قاقنا هجم ةجيوللا)
 وستنوملون|يرذعوروجتلا ونس ةلأم|(د نعوذ موو هنذإقلخيال] ةْسنلا
 كتوم (عقلذي ةيفيكوأ ةللمامي] ةدارإ عم ةدوكذمإ ةلللب ةشسل| له ةيرط اع
 يعهياوب) قنمنافثيرملاب يزالدتسا ل يلدب هب مهامه ذكرا ناو اععاقجا م عمال انه (ردارل| نإ يضينيزلل هديل يرمؤيرطرويملا نت
 اقحالإعوقو مدعواقجالا عوقو ردع ءارلآ رهو بزل معا صوةلالشملا
 هاو هروب علعتم ةبروترلا ة يعجن قاملإو ياش اعراصتقالا ع نميلاللتسالا نايك ثررحلارم اظل ب وفا شلاطلاو رن هنو( ولو ى)ايعوإ بهل اعوا»رل) >اضتعا
 انعلمجإ ة يه تايثا عما يصح تال ةجاعتا زاقوال ه لعل ديامو) ه سفن عشلاب
 «اهزلا تب ىدل || نهي ركداع ةمالا هزه ةيمجن ةرووررشل) نإانلقاماو هئمع دع عصب دل قم اعؤحدحاولا دد جا لوقنأق ةمعلا ةرديا نم زلبال كلم عنا )
 ناوراسعا)نمرصعؤ دارترالا اج ميعامجاعفيرلذ ةريعد هتنام هوكي فرعا

 عومي ]عن انا نمحلمووثلا هيلع عناودحا ءاؤ ة لسمو لطم ةكولع نشف هيماستن | ونتيؤهو هيلعم امج عوقد عشا دقو ماب هئال القكذ
 هتف ةدعلج ةلسم يلا ئن ممسبالا لب ندا دال جرا وعد (مناثويأملا
 دورو ذاامذم دعاور صن الون (ؤ ةيمعلل الودو_وكلال» رولاب ايا هلع شرح اذهل
 دهم ة يملا موو شلاهب دروامرسلو ثي وحلا | نهوجالنسنل ةمعلاب عشا

 يلع

 7 ىف ونصف هتان ءاجالإ ههنا لع شال صعلا قف نافاذأد درع اعاعاكمن]

 مرماطن ٍإ

 رصعلا ىلا فاش ماري دقن ريوب نإ نلهواف اصعب دذت نعل صسسال/ ل ايدل
 ثيحم | ايي نايايدرصعلا ءارح قفاوماوهو فاضل ارث ةاعنمطعر



 بسانمماوصُو ايامك نمؤلا ةدارإ نأب قوفيو عدجدئمو هب ( مل[ صعنم هلوغب هني

0 

 صعلعا اعةج عاجإلا د ىهننتلا»ريإلهحضراهنمنولاخعناوجول را ةسل
 دعو ئمرصعو ةديملا ردع نم ءاهالا دع ناكر دعي يف عدجب مو
 هئيدح مرده كف هيلوف ىح) فرهحإمامالإو ةبوهلاظللافالح ماسر حايل خدحب
 ًالسلإو ةزلشلا هيلع هريمع هدجن نهو هن (يعلإر صخئم هلوُهد رخو ةداعمل ارتفعت

 هبة واجالاو سلو السلاوةالملإ هبلعةصعرعةداهعلار صعنمردابتلا نأ
 هنهزومجم نا (عل رك ولاء للسما هزهةند(بم ك/لعؤوكئال) م وئذاكه دقحننالإب

 نابل يوئيعمو ءرودرصع عز ق مدت لب ةباوصنأ سعب صنخيالهداقعم|4/ ناي
 هنعلفغيال كر ذلمائيلكهبدعرمد َةتالأراصعالا يجف : حراصد عا )ذا هن)

 كينيا نارمعمجا ورمل لوفوم هدجد نمو قباسا ثنو قجإ ة احن لو
 هريعو يوكسلا هبفإوس عدعد سو هرصعر الغ ةجيواجالا هي كاهن بج
 لهاوائعرجبا عيرصعلالها يارا ه) تو عينان اه الارمعي [ربعهلا شارقن)
 هنوكرعفلارلاةطالا يلو نا ءادإ توكل كلذو يعمل لوقلا لع جاجالا
 ذاو د هفةيدهاي طرتشي ل سو همدعلمالاوامارتش ابار لكن عو| وزع ةج

 امو ليازاوع هنع عجيريذه دامّرجِل نلاذياس نيعمي| يا / وضع |وطد نإ
 هالو رنكأ ه نع عوجرا هز اجول رمي (ئ )هنأ لسل)| له نع لياقلاززه بيجلو
 ةقلطلإ ةلدالاب ريع ابي مونانإ هيلع معا جل طيذو هنع عوجولا هل زويل

 ”سغووجرلازاوجعنم بيواووم اوي او جرف هنرابعدمدقتاب هنيجاع
 "و ةئلابميوعدلا ةروص انهم دروإ عنم باوجلا الحنون هيلع عاجإلل



 هوتيإلؤ ريؤبالرلذم ايمالئلاو رفد ] عا وعول دولسمر نعل د نسم هِي فركذ
 لذو ضار قزالوب ر(يددل| ف! يشيل )اي فقتي هلعييماعاب لازدتسالا ل ]
 نماهعلا ف فالك 0] مئعباوولاو ٍتاثل/ليلدئم ذوو لماعيلو عاونلا ل يوه

 كانؤد/ذالف]ماوعل) نم مهريع ضارقن) طاَصْسي) م رع مهصايقن طاكش | مرعئم زخم
 رمعل الها ضارقن|ليكشإ مدعوم يمنا م ارم انانهلعم اهعلاذو» ماوعلاضارقنإ
 صخب الرباع نكلالعلإ ضارغت) طارتْسإرش)ب هلبأو اموره اوعلاالو ل ملاالاقلطم
 ط .ارعشاب اوعلاو/اعنائمرسعلا اهإ وم ضاعن طاتشام ضيا ف فقد
 مااماكع ينل ليال لج كيور هاو عسسلاغضاوقنإط اتش ابو مدلاغايقنا
 ٌكبلعْرْيالو نارا يذلا تاشالهل ,ةامائئل]زيلدلا نوكيروةثالثل) هذه وحاايع
 ءوعرزاوجووذ ةميضقن(ق/دّقت اك هنغلاخيز اوفو كسلا ضب ب اولا صاصتغا
 واوا داعم هيلا اهو زأكٌصايتذالا هني دج ب طوبا ضم هن عم ئبع مج | ضعب
 :يلاعيدج و فالك انه غنا لعجتلقداففل يزل باقلا ليلا عقد باول نم

 حن هلوق نم ه)نايساهوهداقعنق هلعج م ءرئعلهلعم | يجر امرشل
 ةفلاخما) تلقى زها عانهلورملا معاهم ةقلاذم] مدعإسماو(جنلا داقعنإف
 .قرليذإه يلعمد اقع ف قونو دعو ضاوقنالا اج هئيجف فور دع يبو زالتلل
 يفد ئبرمالإ نملك عصرا راش لووعلإ هجوو سلملايو فام لوالاذم
 لاو م جاروعرول نكا هلبق جال ةبيكينولباقضارقنالإ لتشتاب نولدإفلا

 يقدانعم ءارحالاداقعنا ينال هلوفار كومبو عارنالف] (هيلص) فال عرار مسا
 طرغر اها توعرصعلاض |رفث)(:لذ بافءد (قعنإص) اله داقمنإراوتسا
 عفرلابو|طرشلاب اومن ام وهاب تحي ريسملا لبافموهوءاجال) يجي
 داالعدلو) يدلنا رنعافلإو اما اعب اوإ) ىسنوإ ورع باول ليلد هئاايع
 البف وناكئاكواوي| هبرف عمل شل[ ظ فلي ةاذالإ ل عم وعل ظفل مزج لاغأو ىش
 في بكرا بسانمرما رك يا عهمجتدنع ه دعب عمدباربلا ايكتاف لت
 راصووقفنو نيني ياما قولو نم لو ءاجال) داق نإ رارتسا

 /هلومريعو أم لود هنن ظ00أ10ا18 ا
 إذ عا وعجيب د طرشر سهلا ضارقناوهو لوملا | ئه اع نيع يدل ]
 00 انمي هيلا هو انزجا يدا يذلا

 ةموانلا داعإ ذهلو/يممل كد يأ مباعفدو نيعمجا يايياو من ققستن ١



 وح لعئاعاوعج داو رمل لاقرْعالا ضعبلا ل ود عم ضعبلا لوف ظوه اك امهم لك
 مضت لامةئلبالإ العم السلا هل عهلك] ل ديأ# هتحابإ ايعرهعاجإ) ل دماعلملا هكا
 السلا هيلعينالههؤ كلاين |لاقيوقو زنا بونيولاوإ بدئا )لع لاد هس
 اضرلإو ل عفلاو لوعل)ايعمقاعنإ زوي نمنح اونا ناقة زاويإ) نايل مدرك لعفب
 نو لوتلا كن اغارعييو و هب اوراس سح اجل ديوموشناناضرلانعاورنلكت |

 | دوظحيربي هكر نال د يل) ابودنم هوكوناهنوكينازويو بحا ريك مع لش ومنا
 عنمرق تلك لوملادالإ ميال اًصولا نال ل وملإو كذاب غياضرلاةلسس تلكئ اف يفنا
 فف لوملإ ئيههئمال ارم اهلا دوصوءقيتباشولإ جر اتلوملاباو نيب اذاهجالر اخ
 لوفو) دالي يفكك يعول عفائم ىنيذ اوع يلد الوقأو لو قي كلماتيلخ
 لماما لج نك ذكل هيو كوتل| باقم ل عملا نود ابتم هولهشي و | لذ
 لطابلإ نعم معهل عزاوج اي ءايهراعش ل دبف نالل| مالم لوتلإ ذل زخ
 0من جر بحس ويعم جو يب
 نا يف اعناو |لوالإ يف لوغلا خر اشتن اوابلا> اعلا دهلو امؤم هد ي|غم
 تامورمنا)نمةداعميو نومي هاهعمو نيِتلسلاف تيئابلا غلب ثيحي
 ١ ةوركيول نابهنع نيئلسلا ف ن يقابل توكسو ةيفيظتةيداهيجلةثداقلا
 ضعبل| لوقو مكمل و اهلا يكد + حسد مم طنا وز اضرا) ةرامإوبزظالوعيو
 يفي «هىيوكسلابد سميع نماعاج/ يبلع يوك عاجالا»)
 هناا ديفب جر خف فيميبف ُهقدقع/ءاجامنوك كاواق لطم جييجشت مرقتو
 1 (ٌئمهلفوعب لاو زوابلا لل عغلاد) كونا ع لس رز امءدحنامو
 روكاتل نمرالطع ماو ميخِبوإعلإلا دنعركذل| سم نموضول | ضف يولبل هب هت
 ٍةيدابّوسإةلسم|نلّيلاؤلاماو مي وريم يلم ن)يقوكسلء(جالا موسي
 ولسان سعلاوم يؤ حمل ضداراوعوك ةضِلكَت نلت اوإ عيطق تاكئاب
 !د)اء/ووساعلريا/ةنباثنإ يلم املعو (يينلعال تااذ ا يلوالإ وتنال

 درع اغ و ب سيل موعدنا ضر ةن( ملا الع نم ءنوكلاح الكم دلولا
 رلاواموهو دن | يفاشنإ لود ي)لورذإ اع جوي م]لو(قادتإ ةبايملإ نع
 تابشإ ناله كد بجوو خو نونا عل ءلالاهن الر صب هنع ههدا يمر يئفاشنلا
 ل لان رابخنلا باب ف يزايلإر امال ختساوزوجبالل يلدريم يكرشلا
 فيقولإ رشم ارويظل ةعومق يدبعتلا/ك) يملوف سس إر عبو
 هنإوعرايوعي رو ه دعس | وهطاشلال اف اك هيلع هسا ميص بلا نم
 فذ تسوء ئارجس سس ةعلر لي تاعلز تس غلب لصون هنع



 نسل |نفضوتعاواغنقوت هلع هنا ظل اكعْش سال ل جمالهن ال هب تلقاع هع
 ١ نم .قاعمل|لوش عاهتمالا ب ادتمنيلركذاعنذالإ نال هبل |ةعلحال هنأب
 لفغي البا 6| هِيبَسلا صمم انابعج اكو ملا قاعة يضرم اد جادتسللا باب
 .|(ندلا لوقلا فو اهدا لوب جادتمإلا ىآي نمنإ لماتلا لق هوو هنع
 اقلط (ىمل[ يغاجر دع ىإىملا لوقوصم هلوضج لي يذاستل | هلاقاموهت
 تبضاؤم) ُئماظلاو ن اهرب ف لاف رس اهل اجمع رقم نيول اد عسٍول ا لاك
 ,ترقلا ةعناكاغاو در (بيعال) طقس اوفلتخلا|] ةباعصل|وعيرفت)

 هنيونتزوويورم هل اح 1 ىص | كلوت هله هنفاضال هطونككوئي تي نخ
 1 هدو طئااعذل الرل| روك نيفتياعمشل موبار اش مهنه ةابجا لاس او
 | بيدعاعمتلوإ ميرتها| ميدَتفإ - اب لائق مبايعو مزلك نإ هنع
 ٍكَحْلَنق ناكيهم ردل واد [رئالل مزال ار هالإ ل عج) رتؤالا مرد فنعم
 يدجبؤعني زرلاباو نتق) ثرداو ايدتهمهب يدتدملا نإن مالا ةجهنوك
 نيتي ىغو فيرد اع هه عضم لوالإ ثيرعل ) قع مطل) بيش عدوكم )
 الفيلة اشم باطع هثوكا ةذادفلا عه وها( انه ت(ؤايل )ناب (عيمج
 ةنراذتملا ]ع مربع لوذح يس اذ هدوصصرةنزعل ةر اعلا ريع عم ياني
 "دفن اه ىالخلا لحن سيل هنوأ) ند ده اود وكي ناو حال لذي ثمدط اذجلأ
 . |قتها ممدعّجج قاب يدتقا)ذ] ملم اعلا نإ هنسدارملا نوكب نإ نيعتف
 تامل تلف مء/داادهتجال اذه اعد لك نافيؤن] اسم مخرعو
 نع هزيزت ةرثأو هو ناو هجولا انهزم مسمن الون ابقسسا | جاك
 19و يونا ومو ع ديزانمسن اوتن كاما ديقتي ع دع
 كلارلإ ليلدلا| ةلولوت :مرعل صح /هصولا] ذعر دانس يلع | وهقل)
 7 دقس نال هينعو ثيرلا | ذ هيب يامل وفي ةاينلا ماع اع
 تاءقرعلاواد جم علا لذ ناو ايري بهي عملا رلفرا ثحارملل
 (يداععاماو همواقي اعلا هخصوالوإ ىلإ برب ياعلإ نجزم دمج
 كواوئنا عال مفصوو هتلراشم عدهت< وة دقق ةداععلا
 هصولؤي فيلق :ملاو معلا نأئصو هي ةباسملا ديزجم ناب هيورظيبرق
 مالا زاتماوةبرويملا ثيميزمايوتسإ نوفا هدحإ ال] هي ىسل يزل مبماع
 اهو ويدو) ني ناكام هناي لاوسلا عفدنكيعو ةداحيشل|ينيو اكهريعاع
 مَع[ قه ةن تملا الع نم مالسلاو ةادصل|ميدلع هريع عاش وانتم ايوو
 صتتخالوناوودإس والا رو طإهل نيد مالسلاو ٌءالدصلا هيزعم>وجيو عم
 مهب عةبا وعلا ود زييمْرهظام هنابر| ميم مومعب نو >ضعبب



 قرسصلا لشرياماهدرعموه يذل إثم ]رابخالاو يش نم نكي, ومريدمَلاو
 يعىلخدب يالكب وم يام (ةه وبا ديز اماوكلوقوبلظت | رهو تزكلاو
 بلل ةيشيلل| وه ةفداطمو | ف نصل كه يهزم ل اًوحالأ ليس
 ١فييتو انوكي 0: مالكل هبلعل يا عرفنا اوطق عم عقاولإ يف هيورط نيدهلا
 تابةروكما ةسنلل ةيفيكلا ف كح ةّداطمورعي] بآل ]5 نييبلسوإ
 ملا فءازتنالإو ءاقبالا كمل ديرإ هلم السي خالاوابتوُ اهدحا نوكي
 عوفولا صوةروكذل) ةبسلل علا |ذهم كه رداع اهسدجبوأ ةئباطم اد
 (ويهمن|ثيحئم عوقوادلاو عوقول| هب ديرإئاو اين ادا وب اخت عوف واللاو)
 رظنلاو طف عم عق ولا ي نوبت ثيحزم عوف واللا) وقولوا مالكلا نم
 رواواهمدجبو ةقجاطل اب( يف فأكيراتءالإرباتلاو مالكلا نم مهغباع
 اهرلع قرص هناؤ ةوه ننإمويلإ تيدكث اغلابل |روكؤم إب دكل) فيرد اع
 تال ٍاهدوجيول بذل) تسيل اهثاعم قرسل ا دح نود بكن | دع
 السةعلابلا ظربر)ناونإت فيشدإ انخاتسد| ب اجاو ضي امئدز دايو
 نو ليوأتي بيد ئعم ديرإ ناو هدإ مالك عم الو بركو وذ لبوات
 "للاوز احا نيب فر اهلإ ناب وجرصر قوز ايم | نم ف ريم لاثمإ ي ةركالاك
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 :ذلإ قيرط لوس هنأ هني (2رلولس نال مود ىيدبلاوسؤت وهي الون
 :امال4 هنميلوصع نكمالامال ظن ىلإ اتجمالام ىلاوذلا هيلاراشإ (ج يءدبلاو
 قكيذإ ميا مو هس ةرد اال هند ارم)و مروا كوش يدب لصكي نإ نم
 اهايممردب ىايولهن اد ايرظنن] لاث معا البو دنع ةرابعلةدائإ هسركاثي

 اظل قيوطب لصوم اوهيؤرعلا نال بوو عي اضءئال ]فرقد رعتب اهعل] لهتس |
 دياوقلا بحاص ب اح لصا بعدت همازلتسال ليق و ايوطنال| فحم | هوكي الث
 هيدإرب الرف قدرتنا ن (5 انهن وت افيو ناب يردود هنا يصوفو ةشانئلا
 عصلصاح فود إ عم لب ةيقمقحلا فيراعلإ يفي |هليمتكهروصتثارعإ
 انهيفيلوبل] ةراشالاو لصامر وتلا تافتزالاهم>اوبزطةوعن نو وذم اكهوع
 نمدلر | هن] فيرعتل نم عبد لصاءإ | تريوصمل ئيب نم نيعتبو مولعملا
 لاطبالابكرحإ عمه داح نييسق ىلإ مقبل او ةرئاذا ذهب قكو فنلا
 ةغلرت|ونملاذة نفد ىئدارع نإ نوكوهووباتتلإ ةعلر تاونات أوثمو
 هسنوبد بجون شيك ]هن اس ئه ريجىا اماما طصإو ةريؤ وم ودانتكإ
 عل لوصح ونعى انك 0/9 هنويصم قورفد لعلإ لوصحو | ٍحل) ايداعاب اج

 لفملابزمل) وصحن لصاحلا لسمك عستم دا هوب ماوي مك ام لع فل إياب
 انلوقبو ذل هدجوبالامزوكؤل | حماد هعل) بعيوب هلوقب موتي هيد نعدويع
 ٍيل/كي|وقل) ععةسازل|نيإرؤلأ ةطس اوبامإ لب هسفند همجوبال امهسفنب
 هدلإ ناو ثور اع هعوشسم هل دو توعربح) كلمويدكه د اعاتب كفنيا)
 ثود ةدائمسوي ةركس لاحاعع فازوا ع رف هر ايبا جوملا نب ارق
 هجاعبو د ار خو عمي عطقن اناث هتكلموبافاو للا جورخو هلم توه

 و عاورشد هبن) قرط الايس عرمان ارجو اسمن زمور دلولإ ث وع
 هويمن لان صحهزاب بيحلو تزرفلاب ليزي الصح مارمؤب مسنإ ناز |

١ 

 اح
 ] يعم علني م اماورعا صنعت توهائز ويزيل لول ثارقل |
 |انلوتكرطتل ابو ئ ينتال) فيصدرحاون) (نلوهكة رور ضل ادرينجل |



 سئل طهنيال خب نباقلاةطساوب مىلإ بهويام ىالئعإث اوتمركذاع لد نوكيالذ
 . | ةيصرلإةراقلا تايمز اكياس شنو لاوم) ئم ةداع همزلب مهو ةداع ارع

 | كزلارمالل ارث اسم قرصل اداموسوم هئوُلل اكتم ا ياربى ند هئوهعم قيمي
 عيقولا بيؤارم| اهيوكلا هيعوقوباوريح) ىنل) ةعقاولاي | هئعربنماو هبويحا
 لوصحمن اكن او رثاوتملا ئم هن اورئك/ل ار غُمفََو ةديعبد| لفأ هدعراضلب لصحب

 رضع قام صاح اذ مرتاوتمل|ددع تواغتي ركزلو ثارخل] هزهلثم ةنوعجوملا
 | دار حاولا صركد اهيرتلوتم ا ممل ارح لغبير ند ويل عو ا هييعو هتيشاحو
 مكهيعمسااصوئلارببكةداعربتل | نعل ننال غلا نيارقلا ةنوعم م عل) بجعا
 دتاوتملا نم سيل ونا عمراولالوخرب لفل ب جوي (ة الممر اهل دز لوح نع
 كة ناوهو ئإلاهلوفشاب باحيئ] نكمو جا يساو |حبا# ميمالك زيصوها#

 ”قاةياوهو ينعم اذ (ئهؤملإ تجوب امدارك)6] هايبلرحلا | زه ةوقت نم
 روج دقو الاد ثدوقن ر لاا ع ن ادإ لطم الركخ امانه هب داما ي|معلا
 مو ءلعمننإ اع وتل ربخعم ايان انو باتكل) لو) موتنا نوع دكالا
 نسال[ شابت ئرصتاب (يوصوم هنوككى خت ال لإ نياقل) >رييىسل احلا
 هوك ة اذ رومإ ئم رطب ]د بال! عوقولا بمرفرمالإ كرد نوكو هدرعإ ىذل]
 رئاوون ور مهو قداصومو هنا الربجل/و تاهم اب هتلاسر تبت صوْنح
 يرازغلا عانلو تيار جربو! نعةداعكفني دنإزومإ مث دل نم ن) ايعوانب
 زراجإاذلو علا بحون و هلعسا) [صينلار امها نإ لش الو رحش لاف
 مئميلعس الوم ] ةرم كري ار املو هن ناسل ع هن احبس هننإ
 كنه تاقإعلا بعون اعزناونل سف نافمالسلاييعملومولا كب مل)ذإ
 تيري نعوحت عامتجا ب سم ناو ةرتو ندر ابطال] لج ةلخإ>ماسمال|
 ةتاوتلإر اللا ةامج عم اسقالاماسقالا هذه تججرخ بدكلا عهلعتوجإل
 ديفيام نيس داىالارابحإ سود احالإر ابعإ مق نم مومعد ابيلعجوفو
 فابسوماحالإر احا ئماهونعوهذ اعل د يئبالامورابجال هذه عذإ سلا
 هركذامنافذاحالا)ن اوتم از عاشلائامس حن ) ذهل عج تعب انههمالك
 هر هوت يمياتمز عج للا اييطاونلا ع قيالوهرابحانهرئاوتمادح
 اهم نوي نع ضنارابخالاه ذهحركداحالارابعإ سره هركئامؤرابحالا
 كيسا )داو ىرنإ علا ومالو ل يعلا ب مون يزلاوهداحالاهدافئاذ
 . | ككذامعافنا كومظ ننام الكوت ثني هركذنس امو هانمرق امهلماتلا
 ماودك ولو هجم دعارسدنعر يي يرووضهن الشفر تاوتملا هدحروب يذلا معلا ىو ملتْمِل هينتارخاوالو |



 ىسفو معإ هيلعو يراك هث)ليقدن ايبصل ا وولبل اكمل | هم ناني مل لك هلويدخأ هيمو
 نمت اوثمر كل نوكأ نفق | يفد عامسل) هنعدلص اهئ اموفم اع وفكوتب ابزذ هلوك

 حاتم هن لاك سوس وع هنولو باكل ايم طاون ونت ثيك ماولو وجوب نوك | ٠
 ىرورض نإ يف ئعمأ ف فالخدل ف عماوبلا عمه سرس مشد !لاقوبحلا عامس بعون ل
 | دع | ذه اولي رتاونما ياوهد ايو نم هنوكيفانبا)تاموقك كلن اعمفع ون نال
 زوكيلبميلاةراشالا عبس اماغلوالا لإ ة قت نم نوكيو لعل | بعود امدارث)
 بصوب لعاذئمةيلاميواول | هزه ل مج لوالد ةّمث نمل هجين ]مدا لوال] اع
 ةازرل) الهلل ماسق | نمرت اوتمل)ذ] ءلاثم) ف سؤشلا ماعم هرب اود ي) فدرن نأ
 ةللاقافو ةجيرال يكثالذةجبرالا اعد ودمؤب معا حضاطاوع]لجهيلعر الم
 [هاوقديفي هلأ: لاب او نيشسول ايي ةيكؤتل )ىلإ هطايشدللا عم (شن روك نإ
 هثصقو همرتدو عماوملا مج لاذ ة. يلا ف يعاملإ فقونو راصاديلع د اذامو
 ةرعاسيال همفلإ ماكو موهو ةيازتلا ىلا عكر ةميررر) زعدعشلا دازولهن]
 ةرير علاق ةسمئملا ف هد جرن و ةجيرال] ةدافل نم قضاقلإ نر دار شعل | لكحلابو
 فو ةبكوتل بج الف اهلا دبفي رق ل وقيل كوتشم ةيكرلا بويع نا هيلع
 راوةدامشل|نيدةرضدرقو ةعبرالا ةلارع لهل ةيلزتلاةرحلو ب وك عيد ديفيال
 ي]ملعوربوهلوقوعسلا لول )ل (ةيوتإونل] ةنظم ةداموتلا ع (جالاوفيك

 هصوالف ةسرلا ف بج ازد دوههش نم هعبرالا ف ةيلؤخلا بحب اكن ]اقل اهاع
 ليي دق ةسيئملا ناد بح ناغاو سهلا قددوئل]وقعترالا لوم حلا موجن موه
 يلزم دب الد لف الدحاو ىزكلال|كزكامو دب الوقوةيكز تل سجال زعل
 ١ يبي ملوهمدحاو بزكاذا هن افةعبرالإ ىالثك ميقوصو ةوسرالا ةلاوعاعتل
 يطأ ةداهضل رم ناب ىداوذ) لالدتس] لصا نع ب ايفو انؤل) ةدايرش بادقد
 ١ بشودملو نيدو ىاودلب ل هاو اكو اقاسؤ ولو ىؤتاردجإ طايتحالابو
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 أىالغرملاقالطإ ريدك تشق اكمزمةلذل| له] لخدت !ناو درع بمجال
 سلا وطق عمال ةداعلا يل رغتلاب للقعو | ةداع عنتم يإ عد الركن مالم عاؤل
 ةعاقتماوتو ب ىكآ) لعمّرم قفاوتلاي|لطاو سلا (ةلطم جولئتمإ ل ةرامؤع
 از[ هو هلوقو يدربد قلعتم بذا اعمضفاون عوفوواننم!ينياميليلم
 تيكن نأب ةعابجلا كلت ةباور لثم يا | نكه مرام يوربو ى| وزي قاعتم
 ةعامبو ار لك نوكين اب يا |ْنكه ةياورلا وا ةياورلا يرّكد د اركذ (مي هلثمزع

 نمادزايف ةعامجبا لكن ةيداركة ياهر لكدأ امولش نع يورث ٌةروكذملا ةعنملاب

 | دب ميوجال ثيجاؤرثكب ل ةلوروصعموامإ هل لي ناؤزحااطوودعأو

سيو ا«يلثم نع ةروكرل ةفضلاب ةعامج
 ْ ىذا اذ اعلا ]ر ف



 عيا رلانال نعم ادعو مسكة وز عنل) نم ةموهزملا هي ةرئاذارمالاوأر بشل
 اهعوتويرشا يلا ةئقاولا | هذنع بكل | لإ هتياور فهنم مر هدم يوارلاوا
 لد دقو) يفعل ذاوبرتاونم عدلا يإ مسو عرابع) نوصمارزنعجتاكاوس
 ناميرعرشا قربها ا انونس | نونا داو ب ويسو عرار نيباكتشم
 معا قف روف |لكفف| سعب طها هن ار خاواس يبيع هنارخلو راش جوتعاللا
 يا اههتنالإ امو ه سفن هدأ اههنال)اما نعر_ئ املأ اىزنااف(ط عالاوهو يبعد

 >ثاظ) هز ام اهيؤدصن الهئافعماعرع فلا اذه لوقبن الب انإو اب عجل هدارفا

 انوسحلعوتداسلا ةفصلاب ةعامجيدري ناك يبطو| ةدحاو ةَقِبَط وربما
 الو مهلثسيرع هلوق لوالإ 7 قرسي الذ سوس نع مهل تورازك ةعادزعفإ

 مالكة يضقو عواض زاجل دووهمذللا» شون هنابباجيو /] نمو هلو قاقنإ يف
 الو رك ذلوههوٍعلإ بايع اهزعنلكبالو كذا نيدوصول معاها ةيامرنأ مم
 الفون ) نه ةدشغلا عرش ول ولا مالسال| يس ركذاع نيبو هئيب ةافانم
 تبن ائهعناموا فنا رع قوتد هربس» ووو اهفخ وتب اكوشاادوهق كالو ناد

 لوتنإ ) طووش لم

 نلاسعا+غ الدصاحيوالإ ةنقيطوهو هسارملو| فيا دال ] قنوكننإدنالككا
 تاسعا ل جالا اهل سكو) عامجن و )ةدهأ_ ثم م ونصر أن والا ةمسطلا نم
 لالا مدس ورود ربدئاولا يدوم د هزيل رجالي ذا ّيعن نعالهتطس ابو
 ثحبهضلوقاورساسحللا فا كيو| ين هيف طشنإز اود هربعكو ماوه ع مرش
 لاقيكا الاهل للعلا عون داع فمالا ضوفضميإ وس اسحالا يطلعلا اوي

 هدر هيلعمسزطيعنا»ى) [قويلعمدلإ ا صولا ناد هدد او بعدو صول
 | كدوكين إب اي لع مس !طيضونلا نما هدنارخ هاوس زعوصاحملا فاقد



 لإ دوهوبر اهميلاو هنو ةرهاشم وم لو هيلعمساليموذلا ف نم (رسسلإ هدئتس
 نإ فون ةسيطلا ةحيار سوا سيلا وسلعزيؤصاخللذ الما انهو ةسيطلاوكلاقأ
 ران فالارس مدنا ايعرب هنع يا هناايعرابجنلا ةلص سل ءاسدا هاشم عدل
 ةواشمزع هلوق ناو دارج نعال هدجن هلوقدتلب اذل قفاوم اوهٌملد نإؤ هنع رئي اد
 و هل نافرابخالا د شسشسمن| يلب منع نإ ى يلون |هيعر ارنا [ءلص يله لم
 فيبعرهرش ييرازغلا عإتلا هررؤام راتكب الهارب ظدرت ذرنعو لبق الق فاوم ا
 ار دال يف ةدهاشلناؤ نسجل اد كر ديارم | نعيئعب عامسوإ ةرهاشس نع هلو قولا
 هلوؤؤافلال عج نازوكو ى زنا مسلا مساكىأر دالاوه عاممناهرصبلا هسأج
 نعر(رضالا و هيلع ومتبام ىلكتنميوغسف يني هاوفاعفطعلا> رجب لوليد
 خي نير م | نعر (لا] ةقلا يا الكي سّبله ءرهن امو ولم ذر هاشم
 لئهُش لب لافالإو هيلع لال رسسالاوويك» اهيل وهدنعر بهل نسم ولد ناب
 مخير ار | .اكم/ ةو مدقتا# بف طلغلا ناوي تلوم ن مرسل هزميإ سس اسعلا: كدب
 1 ]راو انزع نع ناف كانه وناد مدقك اماعرلاعلا/ دّمب ناتللأ ل وامي اسم دقنملا
 لب افموهو هلوقواعبسامو إد خال او ذو داحللاي عر حرت اونم الم هوكبالذ
 هنإ ءلءتلباقم عما »احا رتاوتداوع|ن بعقل ربك رامهكأن رشي ب اوثم
 ايكمص .لوثا) تيهسف لإ سفن قبامسل روما لوك سلخ هف 6و مول ثلاث الوم ارعام
 ضيفتسل ا وعج نب ضوغيو امو هريمخ ف هل )مدعم واير و نيبسسل هر اصناف ١
 فنار ايىووماويلإ عمقا دكة يصون اس هئ اورد دع فاؤلص/لعوياشلاوهو

 م اد ائاوسو ييلويمالل ثاائلاو ىينر يل نائل و (ههقفلل لوالا لوقلا ذل هبل
 ناو ةلباقل مر هاو يدب هناذرحاونملل يلعب ابسيإ]ةداشلؤداحالا تك ردنم
 ب ملايلكم زوز نم ضيفسملا ةنرابم نة الم ذشويو ةيئو يأ ةديابل إذ :ارازكمأ
 نمر يرثسزن اوتم كذاب اح شيح مفالخلت ودلاو مالسال يمل هما عرف نأ
 ناقئايلااهقفلا ةعإ ئمؤعاجيار اعرفي سلا وهرومرشلا ناك سلعوبع
 هئاهتناوملادتب | و دوك/ض رؤس !نابرووشم او ضيفّسسما يبرد اخس مزمو
 روسرشم او زكهو ةهيزإةعدراوأ ةئالث ثالث ةعبط كن وكر ناب ةرئكل فق |اوس
 بجو ىذلاربثلا»احالا اود يئن يوخإينيلايرياغ نر زمو كة شا
 قفار فلتذلو هنو يمعمعلا بوجو يئاببس نولي يااهريمو ةلادعلا مدا لن
 ماهعالا عدافو تلطععتل بز علإ بعو ملول هن ال زد ورطب اوسسل] لد نأ لقعلا بوعولا
 لو م همهعاجن ع كذالإ لئث ناوؤنسلا ل ه] دنع رقم اوهالمفف اول اوهوريثك مهروزقعلا نود عمسلاليفورادب كوننا اراببس الواد جفرا يموداعالاب يلا

 قس واني اشم ٍهيكد و ةثالث اعونلكندازامضيفسسم | يدماللاعبت بغاحلا



 . [وصامر همنا ملل ىعاونلا و ليابسلا ىلا داحالا ثعبي أ دوريلعسإ لصونإل

 ةتعونم ةمزالملا هزه قيال داق رعبل نب لعربتيز جلا بون | اولذ قووعم
 دأللالومنادزاهبوجيو نود هلاناوج موب هدداغنولتو جركل ملا بجالنازإوب
 الف معبل ناهز |ةمرعوو تابحاول| ب ومو انهم يدل ماهعنل] غيلتسل معدن اكلنإ
 لهل بحياولئر ابحالا لت ىاهسزه/مواعموه اة وب هلا وز تليد
 'هاغلإب قيلبالينل) ثصيلا لمرات دو ثعبل)نمةدومما ةريافلارصتت م>امللا
 قل) ةغلتْماعباةولا هب ارا رعودحاولا ياو دنس | ئيعداتلا و ةاويعل نا
 ((رقايس نما عر قوز ةنلالاودعإ يلعب واعي إد امياش ب كدم يمك داكنال
 . | الورابمدلا لكن تاييصونكالنظلا اهّيداذاواهر وظل وتاواهريمبأل اهيل هلا ذا

 ةرنم اريك ار اهتاكرابخال |ضعبر اهنإ مود هع ض عبله قوامرلذ ضراعب
 ثا كيتسااي يسوم كاري عامناو ةلسزب ارم هادرئؤحدجلاثاويم
 فلا ةدافإىعمروصقو تايتم الإ عمود اورلئ)اخإ 1 ديعمسوب|ءأ زر قع
 فليلاديعسو اوةربعلا يلا ههس نرجو اّضنإ نإ اعرض ع اوئاامرذو
 دارلإنكينإ بنر ورمذ وم هوابرفو دحاؤربسون وكن عربتلا حركيال يسوم
 ثيع.بوعول| [ < نلظوهيل)(نوئن ال عملا ود( تعال مكب وميف لهل) بوجود
 هناوجا/وهلدال) ب يئرتؤناياعو ضراعتلا ل ضف قيسام اييومراعما)
 ناوالابرن|وتم أو يول ابق نظل ||| ديفيال هك) عمد امنا | رهاؤلاو بكل غل| ب عا

 .مكلارناوتلإ ف بوعولارويفل هاحالإ خجلا بوعو نايباهصماراصتقاف
 اسامجولا انو فغملعلا لوصحو | | عل ايداعابادي] سفن بحونال و هبداحالا
 ةطس اويرركتعوؤاإو ةلداقل|لدبدب دوك ةعاجلا يذارلا نوكمنميذل| تأليف
 كوالا نب ثيحاكسننالولاوأ ةملع اروي ا كفشالّل) ننارغلا جديا نيارخل)
 يلعبالكلاي ف هئايدووتتاكرطنلابو ا ةدوضلاب هئومضعاعلإةطسااوبواةروكذمل ةعاجا
 فموارلإ نوكو اة لطم نيارقلا اغئنإرنعإعلا لو صحه سفن بمول انا زن اوتمإ
 اوتوكد اع عنئنم اعلنم علبه يواز ناف؛ داع. داط خلا ل امتحال ةروكزملا ةعامجل
 نعيلصالا وصنكت انكار دذ غلدوإتاقبطل ل يؤ ولشم نم طاوننإو هنم ب زأ)
 ئزهنإ بوجو ناؤرطنمدرلا له يفوائر اغلا جانلإ لاو >امزحاُنع) سوس
 وسع راش ل يلد مل يفتسإر م اكع م[ ه وهال هئَعِسْحُو لخآ د ريغ هاعللإ
 ضوه |ىل|ديفي الوهم يلكذاولة افك عل) ب جويالامد امال نإ اييرصتقاولك
 وف يانيالءذقربقح نع امراخ)علإ بوو نوكنافهبفاموغئالو ىرت|رحأت
 2 | ريجويصيدرؤ جراضنومالاد فدرعتن اوه مسيل أذ هدْضْمَيي لبوعسد يف

 موال رئقرقم ع مدا يراغإعلا باكا م دعن] عرنقرقع نعرجو و



 ماك اممسولا لاقي فز مسرلا| هاي ضاوتعالا يدصول | لباد نود دب ضارتعالل

 انميلع موك فرعا ذاذويلعوراهعاروست نعرخاتهرادلاروسقد ثالرورل | بعوب
 اكورودرل ةورفنل روش ايلين مكروه نقؤيمزليي كروس لع هروقد خا
 اذا هلا هود احالإ وبكل هنا بوجووهود اهالريضير وقم نع هروست خاتم انام
 هبلهلابج ذأ ناونملإيوقْمجلداحالا يوصعا/هنالرئلاهلإ بوصول فيوغدلا
 قنا رلوفب عب اه ىعلا ب عيويراوق رضا :رئاوندلف فيرغنلا وهاك اوهانصورتب |
 نال ههوإعلا ثوجإعلا و دج اج حج دوج م10:

 هافلاعلا ب وبزلامداحالا يصل وثم ءئازإب .الطصالا يف عوضوم و (وي ص
 فنمازهمإ يرهلوداعالل (ك)| نص ايمِسلادةددافلا ة دايز »ارا واب هنع ب(يُد

 لسد اعال| هوي ]عم هوكدئسافل اا َمَص وي لهن[ ب عصي لوف تلق اف هسا

 قاصارما ناب ب اجد ن لم تقوطاقس| جر ضمدشوينيسقلا فرب اناا

 مقر( زلووكووسافلإ و رعوبرابتعانو] ع ناها) فيحوأ ميل |انوك) اكرطشنزهلا ٠

 لولا اضعلاو عطمنمأل فد ل](مركوصحببو لسمو لسسم نيسنف إد اعالاجإ
 مهيلكه ساجرب حيوص اب اوهاظدد انسنإ ل شدإ د اماولام نسم ا نايساملع
 كدفعاو اساةغللا شد اسال صارم شب ف يراوملإ لالة تافطلارب اسدبي

 هيلإ )وعز اذإ ف د5 كارما نزلو دساريَئق زعل يرهتسا خرعالا ون يمسجلا

 لصايل | ماهشل لع مشل] هيا هن ىعمبدانسالا |نوثر لا لهتسس] م دنم هاقلت و

 زياطد اسال و هلوفن راندا شفنا عي ءافملاورالسالا وي فرعو ىقناربشلا
 نمااسالا هيلا يؤنيام هي اغوهنتدلاو ٌئولقانل| ل اعردا صو ي/ى ون] لما قيرط
 ضعبطومس عمفداص (مللو ىهانكمإ لاء اسوم ٍشرطلاوهو هلوقبةر اتووالخلا
 , كال هنودب هقَمْحمَتِِب لاس امداسالهدييقكئ (فيمكالحا فاومرأذو ةاوولإ

 ىلا كيوطلإامهلصولا /| قيرملاىماهيم اهب (قياهح نسما يورط ةباهحضر دابتل[لاقي
 ايفو نكمل قد ط ةياهك دانسال سميت نم لك يهوي ز وك ناورب عرصم اب ملا لوذو
 ةرابعزاحروإ لاعب ةياهح لاهي كالا اهدالإو سفك وليف نئنإ/ةدصوملا قيرملاد

 صح لاوع ص سلا ازوب هوست ايؤو معيوجيرسقسلا (:دلذو لاعرنإركد لاهي ]نع
 خاطباورر اهن|ن|لاضدالاب بسلا ويسنكن وكي إتلا نع مرت اكربتلا لصإويل
 اكورداشسالا لاهد/ اند صا اوةلورلا عبي مرصنلاب قفكنوبئعالصإولا مهت/نع

 دس معو ورم دسم او ةدتعلا إب افحيازمالس الإ يسلق هقربنملاهءالارهاذ

 لس وناوي جالإ معد امه ! جوج ليصلك اهم ثوار لاق لامك لإ هرهال

 لاكن

 02 " («ىم ا بار.( (تلرهيزو

 | بهطلاب ل اصير د 1 ةراجيبو عاطقنالاوصاطام جرب لاسنالاو هره يبو فد قلعبوإز ضعم هنا هنودنموإ

 تايه ,ةقيفحومو ارسم منوكوعشوبو ملا جوئيالم يول تيب مل يذلا مصاعلاو سدوم ةنعنعك تل

 ا معنوي و
 ا ع « قنا



 كنك كاك ] لونل قفاوم فيرعتدا اوه 3 اي هّيداسلإ اوجوخس نيذلا ميال قابطالإ
 لوريل ىرانصيا صم, غش نركش مهو هنمرعاوبرمأي عياض شرج اءاطدام
 فزع نعم مهب لسن قيلعتلإولضعلل نابي ياسو لنا مك يلع هالي سا
 مب نور نم فوز ادعباميإ) ثيرحلا ع وعوداشسالا لور نميلانلإهرتكأف دماد
 لاقو سابعيبا لافو كه يلع سالم ءدنإ و2 لا ءاوقكو انا ]كى زح عع
 بفيدوهلا له| نعومه يدادهبلا بيطا#لا نا دسم ا ببومتلا ص تخف ىعغلا]
 يفسر اضفت هبوام هيو خدش لم اظدسلا لأم قداءزولثوة دعلإ يف وابصلا وبا رحبت ٠ عوطقم او فوقولاو عوفر ال يشف مسيو سويسلإ لقد(« اء وئسل صئ)ام
 ينالمذ ادْياسلإحرفسثم قابطال يمل تبين ول يذا]رص امم او سسلدل | ةنعنعل

 نإ هويطنو د بو هيلعددلا ايميل ئمراجا يول عتساموئكاو يدون لاَ 2
 عقيل الربو فيو العدو ) ناكإلوم صافى ويلع هس رايص دنا ]ف يض)اموه عوترماو أ
 وهافوتولاو هريغوإ تمي[ دملإ ف وقس امطهنمو| نافإلسصتضو راسو َولظم ْ

 لهتسنو(عطفتموإ هد اشسإناكتلدصتم|ريرقّدو|زلحخوأ موثالوف ةباسصلا نعبذرل
 انالوورل| تيعيون د سل فيدرعت داسالازُعإاقيإل لماذ ل هلا ف فا فوقوملاو ّ عوضرلا ل فولو )لوف دا عب هيو بيرتلا يف زكهالعفد|هلالوم بانل لع ظ فقر ناوه عوططلا) يرهزا | عىاكهفقو لم لاهو د جميعنا عرض ١

 08 ب ف اضمدانسال/ناد»|ونإلا جويوت مدر دالك دسم إةورعم اعداتسالا ةِفوعم ١ + فقوتن رمل دومالز ناو قتشم اة ورم ايكو شا هنم وشم وعم ناب مل دونغ ١

 "عر | رشا ةابوعلا ضير وطار تل مند احالاب يضل اماجدي اعدانسالا هبا ا 6.١ | فاشما يملا نادوفريوزوولا يد دسم ا ةكوعم اع هتؤومم فقوتتث دئسل ريع ١
 * نافرريمم/ ]خم لوكعم | مس) فوهدالر صم ا يروي 1و دنس | ملوعفم مس ا

 (قتؤنإه بدلا ف يرغد مالو دانسالا فيوقت ب جاول| اكو بوويمم ا ثرحدا/#
1 

 ٠
 كداب كافاوسرثلاوزفا/] دعاو هن ار نضع لي ةسس) اراب لوهاظ د (نس| ليصمي ١ داعإ يإاماهقملاونييلوصالا ر الطصإ يف ل سوم اواحالطصااذال ع وسوم ا

 يبا صو يرهزامعل افصو| بيسلا نباكنيعباتلإر اكل ماعدت هللضل
 يل صولا لاو ؤر ١ ىعلا لوفر فيا لمورلا هدانس ل صتب مل اضل انهو هوجن ل
 ٠ الو نيبؤإث الق نيدو هنيب عطس اوللاطفسم مى ميلعهدا ايصونلإ لاق الغ لاق ٠ ا . | يايقلاريلوثد | ديلعممل ايمويلا يرو هم ةطساوللاط قسم لك هيلعمس

 ١ ليسارمزم ناكى اذ يت الاه لوز موهيفم لداإ/ يف ه قوي[ ميلعدا|ايموولا نيب ش |
 ظ وف هلوذامومو) ةباهصلاليمسارمامإي الإ ثل] لوف يؤصم ةباسصلارع ْ

 ماو



 ةعاعو يدا دغبلا كبي از يؤاعلا ب يطئلاو لوصالا ب (ويس/و(ي سل هموم لسيومإاءاو
 لافووطفن عب مرنم رد هعاطقنإ اكد عو ى)اعمد انس ]ع طمن)امئيثر هانم
 هدنإ ام علو نعي دل تلاوئجلامال| ]لو مرمسال ع جلاوإ نثر وج معجب
 عيقنم اف رلوقب مذ لف عطف فو يرئارموفتو|لغدو| ملوف نع يا وميلع
 رضي |يسوثكاث نيلي طقاسناكناف معاطشن ناكعجو ىالجمد اس]لصُنب ملاموههت

 مد ب حاملا دبارصننكوماوبلا عج فاميضتقم نكي نإ ةيجلا »انا عندالضعم
 ةيطساوللاطقسم كه يلعمسا اهجوننا ل اقج امتنا ريعلوف هنابل .دا] دع مادريت
 جوخ( ضنقاوتمرقو ل سوم ا نع نيومال | الخ دوغ[ ف هلع مس ايميل نيبو هنبب
 ىلا نيبو هئيبةطسااوللاط قسم بل القو | ملا علوت هلع قدصب هاب ياذلإ
 مك كو قدصااركذ ونزل دعبو ناله ثيبو هنيبطماس/نوكو كل لاقداينو
 هيلع هنا ص عسل وكن علب يريخ) يو ا لوقي/لسول ار وصنم )لرب يف
 ليلو طفنم| هم كال اهل (ؤ يذلا و هيهسي نارين ميوارل) نالفىعوإ سنو
 ؟دسيئلصنمونا يلا وبهخ هاف نر رثلا ميلعامفالهنيلوتلئم لعقار علا لاق
 دانسإطي]هروصئم سرد وئاوربب| فاد كلذو تاقرولا ظةفلاكك و خيا لذ لوحوتم

 |يلاة هعيزم ىالسولابسهفلا )ذه( جيلا غاذ ف هيلع مسا ايعسن) لوز بكي |رابشملا
 تإ .لادهير لالا هلماهضعب اتا لان باعكن  فاربسلا يهل نمركتولو سمك لفانب
 ىيلوقارعلا اقاليم بولي( عملا لجن عوداتلا اورام قيويبلا لحج د يكينإ

 جالطصإ|يفاماد بدروم ب[ عملا ل يسارك جملعجو الزم ميم ىاكئإال| ميلا ديك.
 لاو يباتلا لوو اسم شع بسام دافتسامإع جولارارمغصب ياضتوحملا
 ىلسبل| نيبوهنيب عدس اولل اطغسم هيلعروقد| عمو ذك هيلع هنقايم نا
 معو يوناو هنم دوخي علقنمفنرعجانل) عدن نم لوتلا لنه أكئ/زإ كر دعما
 طقساموصو هم ءْخي| اضلاً فن ل ضعمف مرجد نصا قالا هفيوخل نم داس اك
 نيبضوم نم نيو ر ونمط وس كانك هئهطقساموطونلاذزكأؤنايوار هنم
 ريع ماومنم طقسا يف |يعلإ ه فرعو نيعضوم نم طقم وهو نموم ئمواررلك ل ئم
 بثوايووإىملإ يلون للا ئعورعا و وأل راو ل ْضعم ا ىعجرفخيلي عملا
 ايواو لد نييواولإ يب نولي او طقم ا دضعلا ةرابعوامزعر كلن مايانيابم
 عدن يعبائلابلسرل و مسمحإع هروإو يهن) لسرلا ثركذاع كعدوظن لوفد
 ومب سيل هثبو ديد اكان | جباّيوبوف هثومدجد لسا م ئايوعوإ ؤرلعمسمونلازم

 دريم ع /ىميلعس بع ونلا بلا يار امد ب مايحال ف قالخلا'فوسوموب
 نع باجي [وكيو لوصول ]| ل يمل | عردياور عي قسمه ئ(ؤ قيدسل ركبه
 ملسيوريلعردا | ايمونل|نيبوهنيبؤلطساولا ف اهس] ل صم ا ثوبتسي هناي لوالإ



 عرش دين فو لماتيلذ لسمومب ىوسلو قسوم هؤهنابز اذلإ نعد دلدِف سس كذأمو
 هلوقن افيضرتعا ع نامل زع ليس وحزم ناكإ نإ لونا و يرازفلا عاتنإ (رلع
 6 نصا هزئيفع ناب يرث هناب بايو ىزنإ هتقبشع نيبي ماد لسولا ععركذف
 نفرؤب |يملوبع ليس رم نملسور | نى اف باى تبع ةلباقم نماهيجل ضنا

 فاشل ءامإلإ مهسرنكالاقافو د كسك ىإ <عريعنيسسل| سكي لسرمل] ناكتانم هن
 دبع لائورابخالاب معلإ ماو هخررصو سم ماما لاق هلقابلا فاقلاو
 فاجعل هيلعتتسإ يلا بهك| هن ]غال علا سالاؤو ترك له)ةونوموولا
 افصسوااعيهيرتاورنطقاسلا وكن لا حالرثإلا>اقنو فير ك]ظافح
 لا نوكين) لا حال (يباحيعذ اكفاووماويل مع عرش يتلا ة وتلا د ع لضم
 يراخعلا يوزع نمو تا لور علك( ععلإ نال الإ ماوف هبلع ل كو يرن حداق
 ةهوتمةعوتدةبادعلا معز ل! تافثلإنعداسنلاوعاذ| لاق يررهجلا نع
 نثابغنيجناتل) نملجن لاق ذأ ل حسي ذهال تلكورئال/لاقو لصرل رن ذم لدار
 نإ يب ةيزف الا نم فرييملا فوفو ونزاذر م شيرخ ا همس راو هبا وعلا نملعد
 الكو مك مرصنوعو يارقل))ا5ءاسلاداعرسموإ( :ورومو | يعل نعيساتلا هدددرب|
 هنال هليركر/ز سس ا/ نعي ورم/ةيمَس مرعؤ ى ؤزنإلسبعفتن ]| ل هي ملومققلط| نم
 تافهتننيلع هرييع ءلطإ هامسولوزلر عونك زمور هيلع فخد فو لرعر يعز عيوريدف

 وقفنا ممالوةففلا فرضي فاشلا لوقو لولا كسول عو رج إ | نهةلعلا
 انك البر كو اولعتي مذ هداه ايده نم وهاني ذاب هد امها ليوم هر اع
 عيج ل سيرلاب حاز عسو) ةياؤرلا ب ادئاب قرثيرقواهرو ةلادعلاط ايس ) ومادة يازرلا|
 توهنانلإوجاريوجزيإلاقو ةفييحوبازامز ع رويرشما دجاررثامةمزعلا لها نم
 مهرب ةغالإز مرح نعالو هزامنإمزع تابماو لسسومابوبق جلو لوضاي جرسإب
 | دئنل] اذا وفور يفد غلاب ٠ هدزملرا عفاش ؤسد اكيد وعز لاقئسادإس طول
 ديؤوجزهلار ربو يدونلا ناقل نكد ئف لسى مؤراناحا ريم دس ل مزاوو
 نكات اشار نعل رروؤنسبالؤع لوم نلملا ذاع ةريطوربإ د بعئب



 ل ال اس يس يفوز
 ا يملا طوس |هناؤهئع هللا, ير تاببلا تايالإ م باعد صنم اذهيلهيإا
 ينل ىلإ ليسإملا هلت بس يز (تازعد مق هييلعوس) اصيبل| نيبو هنيبةطساولا
 هدوم لسارم الن: تناغائو تشتت خيال مقل ياه[ إف كد يلع ههاليص
 لاق ورعهلمس لب امن وتفلاو هرنعنءسُمليامونعرشنفلانائكشتفمالأزع
 وهلرادنإ ةمواعمايز (ث(يننوهسي هصوُشفتي/ةائاهلاحزع يلا نع سمْفَيأ
 35:1 لعتلل لذ لشم يف نعظفل ل علو طخا لي بلاوهذ)لاسيرالاودانسالا ئماهيلاع
 هيلع هدلإ اهيونل] نع هركت ب قامطقسإر(ملا هلاهلثرو) (حوينادس
 روكذشاى [هعن) ياو هوو كزكي رول طاقساو لدعير | كعلاواهاؤربقلعتمإ او
 ص ذنب ىلوئموهو رو نام الاو) لاوحال/نمو/ ل يساوم ا كن نمهيل الإ يت
 هلل ىعر رد رهوباوهو( ملك وانكرهجصلا(ةوتنب عزا هّيحيووتوت) يز
 ماتلال اك هنع هس ضر ور هيي نعرفيا يورد ن هيرل | سب عزب ءاسيوإ لساكو هنع
 انشا طيللب || دسم اب را بيحالإ ن اكةلئسم تريوطأ ذإ «( افرطظن ل يلعتلا] ذه نو
 ناد ملول او شتفتلا ]باو ىتناربر فلان صاع كدشسم لس أولا ةلهت#
 اناوايلعلاشرالادخ قابلت ال ةراورلارابتعاب لاسرالاةعاهجوطيال ثيروكومأ
 لو نارجيولاو يتلا امرابتعانكاسالا اهدصوف | -واورنسللا عامي ذاك
 لبو اقلطماهر ابتعإ طقسب اد (هلاسرإن] عونوؤنل عطفنلثتسالاف اس
 فللنب سيكو يعباتلإ راب يس ارم م نافاذإ ذتسل ]يي لول جدع
 هلسيرز الو ةياور ريع هرسيءلاذ] يدراطعل اه ي)ويدنرلا ناعيا واخ

 الو علإ لهارثكأ لومالو ب ىع لوف هدضغالث والا وشر يع نعيد ريرخاواد
 ةربائوؤجناكالاو هؤمذ اعرصعلا له] لغاللربكنرنجئم هر ائننالو وعل/سايؤ
 تاوم ني عل] سابق هدضعو| فعضإع عش ملادانسإ هيوار ريع هدشس | |5]ه نيب
 ضار نوما هيوسالا لاقل ابنا قناكرس(يقلاو اشم نس نيرمال) لك

 يو... ناب مع مررضر غب |يصلاليسارءام] مدقن امم ىلبلعت ماليالعقباحبملا .٠ م اوريو نينو دحاولال قليول نم ناد ريطصل/طبضامإو نيعب تلا نع
 هنا مون) نيبوهنبب ةطساوناوهوالثم ىناشلا | ههلا طقس هربعل ءزورزد م

 اهو



 نلئلاايعلا نمزسشالاورفلو اهتضق جورب ئ)اظل) نال يجوب يا[ 2 مسووبلغ
 ةدابش او ةزاورو مةلارعوع ثعيبالف ل ودع مكب |ممث | ناعقلسلاو
 قيعنانسلناهربلاء شو يضرب لاق هر/زكلرعلاطاقساواندعطقاسااذوكيف

 فرفناوضرعلءنييتجاو هد زواموب ايو هديلغسب ايعو] ضكاورعمن ولا (نوقب
 جوك ب برع لوثالهو ىالعلا لاق ىؤن) هرروصنو هريررعو هومزال نيل هب فعناماو

 ثريوهلا نب رماسو جمر اوكف ادعلإكىل رع ةيادرلاو ةبعيشلا نيرومرتشإ نزين
 اليلقالاهرنعيب ملو سو ءيلعهم ايويلع ضو نم موو ماعدا نان نافع
 بارعانموّتماو|ر|دقمى وحب اودحإولاشيرحلا يا ربا رعب نم زل فرشناو
 ناكل قاكوهو يةناربةعللوهوروب ري ب عيصودناو ص ينلاه دولا: ليأبقلا
 .«بكورر ناب لوقف قوها كانا ص اوفاسلانوكا عا ذا اع ةلكسنل اد يوص نإ تلق
 // اذن( صعل اويعزسس | م نإ درو لورع نكد[ علا 6ال هاو طوى نإ جزع نإ ص
 فروص( ]و (سةُمرعنل ىيعمالذ ئه تاكابيا هصابههطقاسلأ نوكاعاذاهئاف
 (قرنل له | اهرب ةبا هعمل |ل يسار مس ةفوفتلا ةديْمْفو هام 1 لهيتبإ | أع
 عيفح ف احر طقاسلا نوكلاخإ> رو وم عر م لسارسو ةب(ديملا لس إرم قيد
 لكي (ىعلا ناب ل عنلاوو إتمزحو | عيوب دابة للا ريوصتس موجلاكشاو
 ارواب صا قاس وروي رئلا)فاثلادارلإ نولي بني تكل ودع
 ةياوروى | يملا ذكي سل ةياور بلاغا ول اذال عرع ل يسارم هالئعةنا علا
 تلق ناف يذاع رككاهيزيلعتلاوروكوئزريوصتلم ماد هوي نع (يمئاوع
 هنل) اصول لاق ىب[هملا لون نابي اووي ى[عصرغي [هد يوري نابلاق م
 لهون :دوصغمن الت لقب( هعلاو خسر ببشت ف را باور عا راوديلع
 نوكق هالو ةن | عملا عل يسارم نم تءاكناؤرمملا لوف موهئع اكو ةداعصلا
 هدا لورالق ف إىملا لوقو ةطساولاب يور هنوئؤعإْ | | زلوم إى ملا عدرم
 مهرشو ع مارب وهو لاقاذهلو هانسالا لب لاسالا هنمريط زال اىيويلع هدا ايع
 هم رعاوسي ونال ف هيلع سايمون لأق يإ عملا لوم وك مييملا مدل

 داععلاةلارعزعش حب (لقورح أو[ هصنينوهنس نوكمت | لاقعلاهب يكل ل يفد
 به بيرك انهركلام ا
 ”اهصوطساولا كلذانول همبجهسعصوخا وم يلمس ليوا سجل يعاب
 لئفلب ةياورنإىا نالفزعاففلب هاورإذإ هنحنس كيرف يدع صف ءمنعلاو

 ةدايزركذ ن|لياقنإءزكزبامرغلهيا4/ن الذ نع نالفانثوحراانب ناب ناوى
 الا لصتمإ دانسالا لع ل خدت عامسلاورابخللاو ثرّيدل ناييوعد مول اج
 لضرت يا /دفزاعإعاماعانه مة اوصوزل) لاهشنال|هزلتسيال هانم ا/|قلطم#



 انهتمكاوونلا ل اسكدالام و لسيإل» انسال| قلطُمهالاو لسن داذتسال) اع لخدت
 يرحل نيك ههف اتالو رعماخب حي هبل هلاو لوبقوصو لع مدةتاع عامي
 اههربض يدوم دن... ثيرهلل[ يول خادةلاللابلاز ةزعسعلإب ياا ع دولا
 لهلاو لوبقلإ ل مروكرملا رسمت اذإ [ح اول تيب اأن هوئئد) ثيوذيلاب وعساه
 دئسم |( ىف ناكااو بل هدم دعو هدر ئم نابي مدقتملا لسنا ثيزولا كه لهن

 لمت ةرابعل| ماظن مئال ذل  هتادد ميمي ئيوستلاب#لؤس لاش ”للسلل
 يلب اهم| نمره اهلإ لوقو لهل و يلع ينل ريوس كلاوهازه ٌدقدقح) (هنالااع
 هيلع تيرا ةعاواجا د بهيملإ ةمدقم قرببإ دبع نبع دال ب لوصالاو هُمَهلاَ

 فل نلمناو سل د مرينيعل سلب ننعم ا نوكي نإ يرتب نك ارعلا راق اك

 هب ادول اب هتفوعمو ةييمل)لوطواقلل) توثاطاوتش ف واضعب نينعن عم ا ضع
 عامان دال السم مامالإ بهل موهور د نمايُش طوكشيول م يؤم فالخصنع

 ركبو )نيو براجلاو ىنيرم ا نباع به يروه هدعوامللإت وبطل مو هب
 هجر بمملا هوكإ لوطططرتحؤم مسد ييمعل وهو يقخل|لاقنيئقسم ا يم اشنايريملا
 دلال اةاذاو ارلاو يعوباوفاو هنعةبازرلاب هتنرعم طش نبروم واع عسار فم او
 لاقفررذوكوا يورد عازل عفداانطمحيا دكا بيسان يرهؤزانثرح
 درج لاقدعامسل|نيبتي رجح[ وطفنم نوكيلب نعب الخ قعدبإل رجال مامالإ مهم مج
 ىو ينام يملاوعلازهبيدونلا لاقودقتلل ينساب ءارسلا الر عزعكوم
 لرش | ذاع هقالخومم زلكو تنعم زكاحالطصإةقعادنسم ةويلون) رشسل ااه هلوف
 ثيحباعاروئمواؤ مع م-. هود |/وزامإباتكوارظعع نم ثررعإ] نشل
 وقد ن] عع هنميشلاةاركامةياوردارإ ليا اكذإرم ا زوج متوصورع

 نالئانلاقو)وفيانالف تحمسو) انابناوإاًنربئاو| ('ثدغيو| ُيزيخاد | يثوح
 مكسلا قامو قارعلال/3 ضايع هتاشلا لاق ايمل* عيجزاوجُي نالذلا نالفانلراذهإ
 000 0 رام ب9 جب هتان جس مب نا

 ؟ىالامريعاهي يورط اغسا يدون هال ةز ايوال) اهي (عسس]ر (شادغبانابن|
 سيعقالطايد]نإ نمت مءز(ةاموويمعد لاق ةزاجالا/ةياورلإ م ]هنن و والاب
 مك[ قالطاة قدمت ثذك, كا ناكيورم ا اوسام/مرقالط| هيلا يداي انأبنا
 نمد ماو ويلا نكا همرعو هعاوس) ْةُجلادصف نب هيدفرئالهاركذام لوقز )وع

 وع وموإ هرعو ةعامسا ٌوِسنايأ هلدصق نأ سضعلاز يوسالاو ىدمال ا ئسيلوسالا

 فاوباز[ن الق لاق لوعبلب لافال وأن ريحاو) انث حوا قربار|ئثدحل وعين إهلك
 فمن ماو ماكحالإة رابع ينإربنيد ا ثدحو | لوفيوزممسو| ثرحفا
 لاق وفي ناءلر رد ؤادذاكنوكروئالابرضاوإانثرعمل ومب ناهلرديلفهعامسا



 م

 ١
 ١

 منعمساروداشلا بهما له قربحإ قالئاثر ع مع يدوم انوع ةكرص |

 كولا هنا لل نم >افتسبو يذنا) ذل خيو كزذب ثدحيوا لكل وقي تعمصسوا لكل الذ
 وادا روصالل لدو ةمقاغتا (هزو لو دصقزع وشلإ ةارق نكن يب لهل احا ةياورلا اوي
 وحر عريرت ||هلوفر هد (زممعنيغف| عووسللهئيزور عم اسللنذايذإ نيالا نانؤزلاو
 اهو هنماطخو خلا و نم دنس إو مانزل و نع منيا در فكل تذااموإ ابغا وع
 لوغو مل هيو ومالا روح عجن]ن يرالو هئع غياورلا تعتتم) ير رسسوإ بشرع
 باتكن م يشلا اج ديلا ربعي طوره |وق نادرطياررذكو هو الثمإ دب نريضلالو كيا
 تنوكتنلا ب ميودر ما و عيوالو هيلع كتي نارينم هويعكر ضعلإ أو هعمس و هو محو ا
 / يرق طلال زوزحاوس زنا اكان/زعةمداد/ تارودقملا كم اهريخو) ةلفغما هاركأن مونع
 ٌقميلْسو هزعهيلعهارقام ةتياذر >١رإ|ذاعزلطصا زاوبمل وسو الد هَ
 5 اميل فيإلميا ليلو هبلعق ارقبواار تعلو فوج هديقي لاو بكربخا ميلعم تا ععس

 قع فطيبمو هن نك م نال دفتر ع نم ذى ح لو وييذإ سيال |اعالطصإ هل

 وجنب لا ونيك حمار تكا ي رعي قررشل ل هنإروميجد عا جانبا سمو هب (ىصاو
 لأ (عزاووانشلاوه (من قمل ر صو م || رملا ني اعيوونل )لاق بص و زباعيازوالاو
 ثيرعونلا ميريّصلا هباودارإ زم الط صاوهو حالصل ثبالاق ث يدل لها اع
 | تارقيرق نإ طوحالا عن ىذنا كزلكتوانعصبم ةغللا ث يعزم هل ,مايحالاو
 ترابعرتوىلبو هسفي إيمي لاذ عمس)اذأو هيلح يق احيفإه سفْسإرف نإ ن هلفايع
 هيلعفزرفو ف ارقبانربحاوا ععس)اناو هيلع ةزفو] قب انئرسكة يقم عارسلا
 .ياييلخو ديقيويع نمر ضيإ د لحزاجإ نم نييلومالاغيل مزضو عمساانأع
 ياذلاوءز سبع نبذ ايفسو كلام بهم ه) لاش دج ا له) فرع دارج اع
 زاجا نممابو نيوتكالا نع شايع ف اذلءاكعفنييفوللا) ثييزا دينا ظعمو
 فالطاع نم ثم مامو عنبلا ييعصلاو نيئدابفسناو ءئامؤعيهرورفي| سعمس
 بريمرثكق لؤمبعه موهوب يطغل لا ةياسئلاو دو)مامالااذربعاو (دكرح
 كد عؤماو ءاشمرتكأه ملخت رهيعو هداتخا ذل لاح لاقو فيدخل باعصا
 هرووم هنميهمس ايدو ئثدعْهشلاظ ملؤم هدعق متعس امذ يوار] لوقين)

 همدلساوانوباهتيضج يزف (مذو قربع] هسفن هبلعم)واينوانشدع
 ثرعنلوميانارموظالاف هريح عمو) هد حو ناكل هلّسن اف يدولاو عالصلا نا
 هسنسإرقل هلشيولازكو هريممدحل صالا كال انرع)الوانث رمل يربط لونيو|
 هيدولاةغ عالصلان با نع يارعلا هلق عير لوفيف يع ةزرقد عمسوأ
 نق وإرفيولهئ|لصالاو هس |رقلهلسييو همس عاوس قمن هن الرظن
 انهعل اق نالف هعانإرف لومي ردو لشي ناكدن] كاف كنيته



 كوول لاك ايفشاو ياصس رج هلاقاكرضيا هع هارئام ذي عسب د نإ نمسح

 أدّس دع لسد ايو جال) بملوال لعلإ قات اب بسم لهكوة الملا نا
 ٍالالضوملا ماقماهدح)ةماكإ ف تافئلو ةفاوم ا كل ف هسكعيؤ اذوخلب
 لفل مو وسامو يدا يلوا ؤجالا ثم سي (يهالو طب ناب قينمتل |. سفن
 اكن ) لادبالا زو دارج ىاعقو سماد ةناورل يقال )ملام يثق ثرحنا

 دمحإ مامالا ونمو روزلاو وعملك الطاذوكر ايد ةيوستلا يرن هلداق
 يت ةراورب يشل ثلاوإ ]راو يوارلا زاهي | ع اجإ ناو امؤحل اددال)

 ه اوقي ملذأب شد ركز نيب ابيارحام ال )رة دوو نزع نم ندعم يع ونزع
 ة:|رئالومعسسب هو عشلا احدي ةلوقالو هييطجالوسفس ولآ ي يواولا
 عصرا ير اخينا ى الفلان الف توجلوا اكو جاو] اكوح تل لاو ناكروع ببوهد وتلا
 اقفل نم تاعابلبيهنمه هيف نكمل از ةيادول | زوخز مف اي درموءاعيرسم
 للأم نخباهول دبع اقداوىسوب ينو هنن 3 يرمالإ اممم ئينر لاو
 ! ءوفوهوز هلا هيلعرفتسا يذلاو يصار دأشلانعئءتاقولايدحاوعت
 اياورل ازا يباع ءاجنلإويعو ضايعوماش | عداط عر ثيل لعام
 هادو لاا يوطمب لحجم
 مئايورمونع ورب ناهلئاجاذ|هنابز اول رالصل نبا غحاوشير لإن وداهي لهتل
 عرضا اجيففوتموعاهب هر ابجلو الميم ادي درا ارمي ليلعب رشيد فق
 ةيهفلا ةذاحئلاب لصامي نكد مه ملاو»اهئالا ل وصح ضومل|امءادةارقلا ف أكاعطق
 ترجو كر اجإ هنع ةيادرلؤ طار ىىاي)يدارل) لومي ناوي انلقاذاو
 يراوفلاع اتلامواو ئراجإ نلف يزانثدحف) نش او)انزاعلو | كد حو|
 ااا ئصنكيليةترجالن]ةزاجالاو مكن ار احا اك تفاهم ماما ره ذا

 ثاقيزاحادومينإ كوالإ لاق ممم نيرمالا نب ومجلاو ةيوولاىثهل
 تابباجد ىَهناهن ايي ّصناك فانت عؤنوص ٌةزاجإهنوفعم د وديوإ نر يصاركذ
 للص هر داش ناو/ينمضولو مالعالإو نال لطم هد داب ميعالطص اذ اداخالإ

 لاجل دبل لب اقلطم (مهنبفانشالق ةزاجالإ تنام قدصيم تيوب
 اهوغللار ابشللا عم دبراول ل اهشالاوعإ اعارامللطمادا/ هن زا ية #دحاذ ابل

 هنيقحينل|رابغللاه ب دارل) نإ نمري ةزاجالاده سقت ن اككرد ديداول نااع
 نابه م ائربخاو اشد عواي) فريحاو قيتدح قالطا ىو يدمالا لاقةزاجالا
 ملياقب يعور ضي] يدونلإو مالرع)) نبا و يصدر وحيإلهناوثكالا هيلعزولفالا

 دربك ٌةزاجال| صييفكرعازوال نعورمم اي سيمو ةنيرملاوكءامزعإ لظا
 عارنلا نمل ولو يقاوتل لاف زمهل اب انياب ةارقلإ صيحختو ديرشتلاب ظ

 هلك َيلاراوت

 دار)



 5 روكالد !ديعلاق يقدس ار اًمحاو اهالطصاوَعْعل حلو عر شتلة يهنال

 ءانعمدا ار ابعالا اشةزاجال] مل ةلاط دعبل ديقمالو (ًيلطمالانرحا ةياؤولا

 نيعِموعو (مطولو ىهت] ةضلر (مدلاوهذ اكدزو اورعاسإهناف هريللاؤنالاب

 ىلا سعوا د ساو ا نيس عجم ثزخا وها فس
 لاقر يدونلا ءيجمو نيرا يد | دعبل ييطئاو يريطلا بيطلا يل

 د نيينعملا نب وهوه ةزاجحلا لثم (هالامل و به ظلا بجا حلا تباكدسعلا
 لموهالو لدوطتنإهراصتئالابالا |( قردالف هاوار قم ةاّسمع ماعلإ
 0 ترج «رصاح صور ةماعلإةزاحالا د يقولك هلئمقةرابعلإ ئالتحال
 !اايم اغلا لاف ب ةدضم اريغئمث نارا لداوشم نك دلير من|وبلط

 0 ا
 ادوجيوم لإ نك مخل موزع اي فقولا اوزاح اه ةيفينح ف )وكلام
 داكلاقي هم تومدعبمرلومو نإلف قزاج) لوني ناويعيا فيكل بق ناؤلاك
 يلام اسر نب الوراق اوما ةزلقاع اعدل
 عمانباوبيظل| نإ ىماقلادنع رئعونض/ خال نم نول [دعادعتكرفال
 9ءزاونلا نالور عش اال خب اوصومالصل| نباكيوونلا لاق
 ات دزاحال لهل اوصإد هل هن زاجل رين ىدحلإر ابعالاصيا) اككرابحلل)
 مجرغوعماوجلاو جي هيلع يشمو يلون اد صال /حوجول نم هليذش
 ىيذابطاخأو دع نإ فمرِشح اناطخلزالإ ومس يسفنلاسد)م الكت
 وي لع اىامإ دوجول |ةلوئمر جيس ىذلإ بها |ليؤغتب
 كور ئمون لفل ث زب اك دوجوم اع مو دحم] فطعولو (ءاجازوكرلث دن

 0ذؤعثدقو هدروإ)خااممزاوجلا اويئاولس لولس ائتاص ليقعلو كد دلولد
 جاطسملا هز ويا يمدد موصو نانسي دوا نلوم امالإ

 اقفل نا امادؤ كب ديم نونو ىبص نعزميح أعلان (مهلا
 | دووم نكنول نما ذاحاوعرن مللاق بيطخل نال |ذلقن هيدحا 0
 عاب نان هوا اوعي فداء دير لذ كلي
 كييك ابابا |عسميور اراب يقسو لاق مورعم ام
 دانا ةناعهل زامل تحمومااوهرزجب كك الثإ
 مهو ديما قل لقوا د دعاة احالاك

ٍْ 



 رئاللل ةز احال) كيرخ امو نيم دصَتلإ م دىل نع دجاراولاك يىهصدع امس نأ
 ابوح بتكلا نم لوب كذ اجاول هئاول يدري هئاهئم نؤلل ام من معب نع[
 فتن جاو) ئسنسلا ىف ابتكيدريوهو نئسلإ ناتكت يزهاكس انلإنم
 بتوكرتشسم كانه شم ردلا ىلاؤء ندد يت ذره اكو ِك احس ضعب
 رلفاضالاوو حب تصوم برمي قيتلسملا يف هدارسيشش !ناذ اناادهُي
 مهبأسشإ الووي يعاب مرحي ماواه ريغ إ ةز اهالا  نييويسم :عامجرالو)
 اسك زاجل تع هنيع فرجن لو هلالوسكايعسو] ١ ناو © درعالو

 كلو | ع هئياوراشن نإ لكن لئن ثزحإلاقولو هزه هل( ]2 هسا ونس
 نالقاشنلثيعاوإاهزاوهر ظالاثث >راوا تيبحاوإهتوش نإ
 ةياورلإاتنلشزعلو نيلتسلايئةئاوللاومت ملة اجالإ اشم توجاو)
 تافوغلا نك ]لعلإ نلف تيس ونمإ لمع ع عالسلا ل ءافرقف ع
 لاق ةيبملمرع هضريهملاولاكمومويتاف ةزاعإل) هفالك عاتبعإ نصت

 واوا اولا كبش فعدم دج انهار ١
 الطب نالطبلإوياولماتلف دنا قيلعتلا ميشو ةلاؤجملا اهئالثاوغلا انه
 ناش م ابهعيدزو تلكوو اش كل هذه صو لاو اود ةلاكولاومينمول
 ملامزاجاولو كوز انهيفاهربعيإّمالاماهياّوحإعييصولإ ف لطب اذاوأيعس
 ىناقلا يماكو مب يل رم ملهعا|هلزاجم هبوريلة زاجاوأ ءاهس دعب دامي

 | قدوبنادار| نم اينيعتي اذه عع مالصل) نباكل إو يوونل | هبوضصو ماي
 ولك بياغوإ رضاك هئيردنمو)(ايزمايشو)ةناع سم عواجي
 ظ وبل تبنلوأللتكم كيزجا وب فدك ناو ةناورل| تزامن
 'اكن)طشهلبوتلل|ة وعم كلو هرعويوونل)هناقاكري ىيمل| ايكبلامب
 لافخُئ الف ىلإ تدك ومي لي رتوهس لوقبالوريم |لعريلعةنيبلاّمت مل ناو
 ءلوانثورحىالطإز يلو ةناتلو ةساكم نال ذانثدحو ايا وإن لذاشتدح
 هل يجر اتناولو انثدح نود انريعان ووخانوجوروصنمو فيلل اكوجمزويم

 نفاي لو هيلع هئارقوإ وسم و عومسم اذ هو| الف نمءتعمسن ]اهو تيربو بات
 وصالة دقملاو تبل كنب عصإ ئيوئيك دنع /نب ةنورل) تزامهئعركياورؤ
 رلاوامي يهل ىوونلإو جالصلا نإ( نكل هومبانمو لود إٌحلص مزحواطلاو
 لاقوؤصتسل| يف طقب وهب ةياورتاْنوُج الث موو نثر نمدحل و وع
 كولا ويلسلا نإ لاق هضرفومد اك معامس هنو كوم هيلو زوجا نال
 ضايمجوداو هدنس وم نارعوسةإ شيلا ي) هب لهنإ بج نكلاسيا
 عويمر هو|ن الذ م ىاتلل| انه تعمس لوو لإ مول ومد اع قازسالإ



 ا لاو دانسالا توسو

 :/ بات نمادهو
 لانا تجوز ف كبت
 تالعزم وذ ترحد

 هنأ” ١

 هن علقو هزاووبمن [هصاراطتو يداشلا نعوزوجيالو عونسو نيكلاللابتفلاو | نلل عطعسا
 رهكملاو هه وهو ىدونلإ لاذ ٌةَُنلا وصح نع نييعق اهل نيقتحما عب وك

 ظ ابقفلاءلاق ينل يملا ليفي |رلزب ةبادول[ نحب ليدونل) لاق يدارل] هنلوانموتم
 نهج ووعولوه ف عزو يينإ اهل نزول ثوم ااوب اعودوصال) ب اصمأ)
 نسكت ة د اويولإ كي +قيسنو ةزاج)الو عاوس هنمول نكسر لو امينه طم ثيداعل
 .نوقباونالطشيدح طب هم اتلؤو)نالف طنب تارقو) تدجع لوي نادر
 "لحب ماتحس ئعلقن هب لعل| زوج لهو انوخاو انرح اق الئابالو ىدلخ عب هتساور

 ىّإءون زهور م غش فيلات اثيدحر دولو هرج ىامزالإ هذه محتال ىزل|
 ةبقلاصتالانم توشال و طفنم اهو نالك ايريس ن الكل اك لاَق ةداحولا نم
 نع ترجيؤو) نالم نعيخلب ةيلفالاو هباتكوإ رطخهاب قئواخإ و لع) نهو
 بِي عين وِيصٌوهرظن هنو ىر اسل] فال كلل هلإ فانه يركز هون وكما
 امهرمابديقي لو نيعونلإ هرم فلكل ةركذاغإ هئاف هئايوجيدؤلا
 تو ناال) مزج)ةعيصب نالؤ كدوإ لاف ]فيلو فيني نم اطيل تن !ًذاو
 هن اكن ٌرْعَسْو تدنمو)نالخ نعمل قيلفالاو ةكشل] ةصمب
 : هطفاسلإابلاغ هلع كال هننيحيانقتم ا طفالاع نامن] مدن ةوكد
 نعوبشلا ومو اولو هيك اهي هلو لاذ وجائوجد عالصل باك يدونلالاق
 هلوعرلا فلسلإ طعن وف "يسيل رنا هنر ورب باتكب رحال ةؤسوا هوم
 فقوونلإ بوصون دال! ساعون هلاهفهد ىف نال ةييصول)كلتب هتعهتياور
 صول ل اقف مالصلا نإ اعودلا كر ثب | هوكت ]نكل هف الخ جالصلا نبأ
 هنيرد ةريعو م داشلارنعاقي لوعم هو فالخالب ةداجولا نمةشر عفرا
 اهزنازم نانو هم ةزادلا ماسشاو ميل ءاسف] عم مل | (عقتسسإو لو)
 لاق ةفل ويف سن ايئل) امو هب اتكلإ وه هلمكيالا«ركذب قلعتبامو
 :هبةتروذو|ل عنلا ل عنلا تسل اذرةاو اسملاوريتسل) *ريضكدسفعلإ
 هب يواسيإلي|نزلمد اقرا نالفو هبءّيردقيإعؤلا# بولا تسد
 هنأ درب نابوعشي هال ةلضالاب لل ثم ىش اوحلا نت نيدلإ وح ياوم ا اق
 ْ ئرمال|لائرقوطتق ثاواسإلو) طة فرٍرفتللنوكي دقواعبج مول فولبدق
 ١ ةاواسملادوخالإ ىلإ جرم قاضب نيرم] يدش يموهورب و فسل| ةقللإ وع
 س (ةرالون الفد سافب نالئلاقياندلو نيئيش نيب ةفاناو ٌةيسومفأ

 ضيا ةلواسك)ن)يرمال| نع لقنامظو يّناميو اسيالوهيواسييإ نالْمد أ ٠
 عجاوز نموهلد مزالةاواسم او دعتم هئ الرز ئكس يلو سارتلا وعل وعم
 قو جولذل) فاق ىتإرابتعالا )لهي سايفلل عم ارراهجيريدقتلا



 ثاوهاظويوننإ ىش]اعونلا ساق مولؤن انئبالإ يعم نييقنل ىكعييدهن |
 رشلاب اخد يشوف منكير نعلن ايبلَص هركذ هناذ ةغللا ناده
 قكننإ ىف اهدالمنل يبا ابل اعد دبل هلع نس اف عررشل ق دتافاول اذكيح
 هيتس عمم يف سايّملإ لصإ يرازغلا_حلتلإ شو ميا ةغللا شاذ
 ياء اوم ابر ارا] ساقي ميلوفد دبس نحيي ودج ساقؤم مل هنو
 از هيردذ يا عارثن ايف بوثلا تمسف لافي داب وذسل ينعى لطي هب وتين
 اهالطصاو وت هم نايواستيوإ هجوب درارقم ا ف نايراقسي نيمياشتملاذال

 مولع ا | ياوهو | .عالإ ىلا هيوركتلا تابش] بير يذلا لم اوهو عرتلا جب

 ايه هبوب او وستلاى امك توبث
 (مرهيك س ايد سيلفي اجالاو صدك ةلعلاربب درلا عيش معلا يف كاوتشالا
 ليوان ل مالوم كلا ف يعاايت لس نجا
 ةيوشلابدوزإ لويبسمت نم د ةرابعلإرهاظل ب رق اوصو اح هئ (وهيفث مّشبام

 تايئالا ل محاعضارتعإل] ءافش) عرثلايف لصال|(ختابئابال ةروكزملإ

 معئمودنهلإ نزاع سايق ساريخلة شن موشالو ساينلا شنان انج

 رود :/ةنزركذام لصالاو عوقل | ريسفكئموتاشإ ال توبثل| س ابذلإ رش نأد
 سقل/عوملاب دير اولرودلا ئلباماو لاف شارل نيدن ]دعو لإ هيلعمس اك
 يعفودولاو عوملاولصال|ت اذ (هجار] نإهفِْضَكو يلع سيفك | زصالإبو
 يلعرودلا موزلونه ولتلا قررا ى دنا ةلصالاوةيعوملا اغصونن (يِملإ

 اقرضال من ايب لن رمل ول صالنإ سمت يطنإد سهم او هيلع سقم ادا هوست
 عئرابإع هليلدالو (ل ىضنالهيلع اسبعم مسن يزل ل كال صالابد ارم ) ي] هب
 ثاينول| 1/5 نودي اهراقعت بذي |يذنا عونل/ وفا ذلو ىمعبل] جالطص| هيلع
 رظفحاد ودك لماتش ناو خن] ف امهْنل ائال|ذحئاريظب انهض ورورلا مؤلبالت

 عوغلا يف 4 اركذل نيغتملا [ ف |ههمخي ءلوفد ةرئتكوضاوم ٍجكفعنيمئ اذ
 ملحصرتو ءاجالاد نعام س الإ اع عوسم عزعلا وكب! ك] يلع درب

 كيم لح رع عيت رو دوهوهفيرعت ف هدخ تيبح هيلع امدقَتم هلانكز ظ
 قويت (غإهت) نم بجاح لا ني هب ب اجامل لعن قوتملا مهل اعافخوت
 وهو هثيهاملعتو و عرغلا [عةيرعم اع اع هنيه املقعَبو سايتلإ ةفوعم
 ملرمحن رمال الب هاوصخالو لقعتال سايل ة يه امزقعت اعفقوتيال

 ايوسالا باجاووش هر ورلإ م لملم و س ايّمل| لوصحإعففوتب
 هن دن لب وراسنا] نكو ارهروكنم | فيرعتلا ناكولرؤدلا ملي( |هنإد
 نام ةاورلفث هيدو ىينإ نامجربل يف ثيمرحلامامإهيلاراشإ رضوا مسر



 مال ف ةاواسملا نائاهيإ حر صد مل ناو اوس هئاؤ ةزعلإ يئاولسما ل هن) ١

 لإ اع ورواو هد صك الرودل ارو ذك ] عندا ديويو مى هلانرورلا ءانَس] صييمنت
 ةلعلاريفركوت الذإ مطرش ن(ىةل الول) ساب هلوادتيال جون ] س ايل | وعي ةلعلإ

 ىلإ ةلالرلأ س(يقربعا لم وارص اسما بوحول ةلعسيلزئفل مالا ذافّيهلامهركم اك اضنزال ع نيمو لتقلاب مايريد اعيد هل اثم ةياصلا سايق ميس نال
 يلع ْفْمِب لصالا حوف هنو تن ناك سلعل] س ايف لوانتيالؤ رمل مالو

 هبىرتسل ناو قرافالسايقو هرينع) نمردعموروصلا هشلا ويسأل ةشيعم هيد
 وكن شر اع ليرشلا ةصح متقن يربعلا اعةمالا مس انضك د نيج | دنع ةلع
 مالاناب لوالا ةبسل اب اساكو امهيب فر ال) مدعل هيلعاهفّد ع ورسوم ا ئتعلا 1

 ابو قرون لرش ائالورةنلاب ب جيالاهئا ير زسل اب ةالسملا لعرذنلابماصلل سان ناب ئاثلل ةبسلابوةلعلاوموامهىشنلا ظغح عدانتلإ رصف عت لد ١
 رزنللنايدالاورزنن] عم ب جار ذبنا ث ودب بح نإ همزلبو مايل اذكف
 /الءاوانسل )درع هنهيذلاو ةأواسكإ هك لصحرسايذلإ هيد يذلاؤويئاتوبف
 نالدشائلإساّضلا جوك ك ايرعمج ةلجرمملا لوق لافيالوضب الف هل
 الفوعالإ ى ضن بسج هَل وكام ن) فوصص لل ةعد (يل| ةلعلإتالطإ
 اديه ع وكلا نوكيالقرعال) ىشنثود نيزخلا ه افتعا بسكب نوكياعؤ مب
 يف لإ ىف (موعمجب ةلعن ل (ذولو ةدس اذولوداوفالا عبمج ام مااتش) بوتول ّْ
 رمِدإة رس اهلاد وا لا د) بوجو ماللوفدانال(يعصن (6الثمد جارت ْ

 بودي ةنابانهصاهتر يعد محهدحشنر عب ويلا ميو ريصتذما ف رص انهلد
 نرخ ارث ف طملو كو عادوكذلا دل ف نهدي هملاب ىيرعنلا صنكتث)
 "ودا ثحاول) ث ) هلصاعو هيقلا كلة ركذ تفضي ) لساؤلل اماعهمج نوالشم
 الاوإ هداه ل اخد |رييع بجي ل يعمل دير |ناف هفيرتت ديرإأم >ارفأ عمبج
 "لكي صلا فيرعن مما ارم[ علك حو ضيإ ى سانا دارثا ل اخد بعيو
 مدي |نس افلا دارثا عوز ضارتعال/ هيلع هعوتي الو ديؤلا م * ئرح
 تاب داص نا يف (مرعمج هما ومش اهولو ل اقحالإ عم ضاومعالأ



 ميعّتلإ ونموه يئالامالإ يف ايكس اوك يفسعم ا نال ل مزج اد افتعأ يف مرعب
 سابقلا تب فيوغد ئم حروئكوناملصاحاب حإاتلا ضاوئعا عاف ئارعؤفي شد
 سايق ماسق] ةتالثىلإيسفني سايّملاى) وهو هيف هلاخد) بوعيد عم وسان
 ةئالكلا سال مي ةئالثو اسقا يلاٍمهق ى] هبسن سس ايةد ةلالد س ايوه لن
 ةلعلابسناكىسايفو)ىولإ سايقلإ ىإ اهرب نيس ضابتنا ي)ةء اعلا نس اشف ٠

 انتقإ ةميطتقم يا [ىلل ةبجوم هيه وكلام هل فصال ةشلا عجل
 اهواك ةيعزسلا للعلا موقيا/ نعل بوجول ذأ عرملل لصالا [حلثم ثوبسلامات
 الب ىلعتموهو هنو لقعلا دنع ع الة لعن يسكيال تيك وكن ناب تازلما
 ثلا سب انكر كذوهل يه تبنتالو عملا يف دجواب |يزع هزل دع نسكوإ
 يحهفيفاتللمي يل | ىف فامولهلوفيإ قيداتل)إبع هيدلاولدلولا برص يئ]
 افيو (تلإ عءرَك ةلعهئاث ا عوازب] يلحس ي)| بزل هل هل مياوه رك
 ١م ئريئاوم بوعلام قعللرظظن وقت م هم واع بننعلا يف دوحوموهراهغت
 يقاوؤلس) قو يلوالاس ابل اوه سلا |ذهف هير ل عوه ولا |زيإلا ف فيفاعلا
 بلص ةيطقللل ةلاالابل شف سايقلابو[هيطنمل]ةلالدلان وص عملا ]| تعش
 ئموإ ان بالاءاونإ ىلإ فوعلإ يشالوقنم ىو (مل] نولبو قوطنسل| باب نموه طيرف
 لافف نييلوصال انعم ئع ناهربإ ف نم ياثلا مع لفن ضو الوقف /موهقل داب

 نئلّسوهلب ةسنئالاو اسئل > ةوعم سيل اذا لأ بل اوصال طعمراص

 اك انبسو ,تخببص نمد (عَسلاكه ]وْ مول خفذل هم يت نمد (فئسلا ظؤللا ثوغقم
 ركذو هن بير فوك + فرمالإو هباهيرعم سبل نإ قلعتم اس يدك يسن نم
 ةلعطاشتساوكم لإ جامجيالهثاللاقأس (بص هتبهشر عبسساو وكمون اغلا
 (!هراتخاوس ايقلإب | قوه هبل مواس (صدان نمو نععوطقمفبل وو
 هنؤلياصلانلاواصوصعميلصابعالو يرئاكلتس غارب عيوب وونغق ينازل
 كرس نم لال تسد اوهرت دل سما شايقلا يا ةااارل) نشات و لاّيعالا
 يفد انما ي) نيران ندا ملوقلليلدلابلط و عمال فووق يسم
 دابلإ ياروكذكلا لا)رتسال) فاو هو هلرعت(ش) ير خآل ارظنلا ى ع فاصوالا
 تود غيغا و نوكننإوذيا فاضما فزحاعلصالا لك ةلبعا ل وك زب

 | يل ىلا ًعجوم ءلَعلا كال نكي ةرجبإ فرعنا ناهقتختل وملاك
 اه عوميال تيك نوكينإبعرفلل[ كت ولام ناضتق ]مل هنيَسه فولذال
 ةببعلإ|هثيكس ملا ب دارملا بهل لام سايل موا يي فرافلا بوقلازع

 ةزجو وح علابلا نامي ي) هبي ةاكزلا بونو قىرزكغلابلا لاما
 هناوهو ل لع هنو بوجولا قمعم مهرجؤم!سرسحع| هنأ عما زمد)

 'خأ[ىمسمم



 م
 9 5 يب يعن

 لاف عار بخجيالو ب ِثبان وكب نكلو ميه ضءاكزلا تبدفوكى بصلا لاهم
 هشعساى مر ةفيئصوبارمامالز هب لاق يزل | لوئللالئام لو يا ىبصلا
 هبل بهذو هيئتعايإ بالكيذلاب وحول مرعكوا هئعز دو هبكترإ يأ
 لرش ناد ربو يصوت ل يثقل مهلإ ناك ث يع القع(ىَمسما 4نوكي/ كيك
 بوعواغصوضمبملا لام نان اههيدع(صوصئم هوعلإ وكان س ابقل)
 !ييفايشلاءاورةفد صل لفاث قع .وتيالو هل كين ادعو مري هع ةاذلا
 ندع از اه سابصلادو رجا ماهل ناقاكةب ( نمل نم ةسمملوقنرقتعا دقو
 كسلا اعلا قن فهابواعإرن طنا زهؤ نا اعيمشلل ولع قفا ل مغلا)
 عج واذ هرو يمانع عزملا طعس ُمل) ةروناوز اويإ لوعلإوصمذما رشق
 نه وو | عع ةلالدلاوةلعلا سايمون ةريعو بجاش نب ]رمت عماوجل
 ةلالرلا سيور اهساللوهخ ا نسل موك ناب( هب هبد عوصاه ةلعلا سناب
 يو ةدمْسملا عيارل) عمابع ني اكءاوع يلا لافيناقةلعلا مزالا وبد عجم
 هرحيزنقلاورماسملا ب جويل مسيل تمل لاغي ناعاهؤت ادور اكسال ةمدال
 عطقتل(يناماه/جوا ناورعنارهل|ل تقل هلا ةلعلإ فاوصوْ الا هم ابك
 دنيعربع ناكش يع ذيمرلعةيرل) بوجوعماحوب نلتقي دصاولاب ةعاجل
 صاحو ةنانلإ ف ميم تقلا 9يوال) ءرونعل) قومهم عطقل | موا |غلعلل م حوهو
 يغرجلإ(مزنب فرال | ةيرلاو ضانمّملانمؤب اند يجومر وز لالركس |: 3
 كدا ءاماجةلعلا نايف ناقرمم ا هركداو د قبب تو افتل| ْف كا زرطالا
 كارلا اشو سكعنان كيلوا عد اماعوامب عرصذ إو ةبضيوم ةلعلا تاقام
 ةلغلاتنامامئود اهب جوصم او ةبجوموزع هيو ةلعل) ثرافام لوادتب هركذاماج
 تناَاملزو نئب نونا وب ايفو سكس الورك امايعوأ مي ج وصي مل نإ و ةبجو م بف
 لوا ةلالرلاس انك ز اى هوذا مو هر هاه لايغامب حوضو ةيعوم هيُمةلعلا
 مسقط | ةماكاعاهلعو)اجزناو (هيعزاإد منجف ةبميو مريع مر دعلا تاقام
 هفالثغاو/مللمالا درفت اوجلاهلبب ُهاقانمإإ) هجيوزد نموصمو /ومع
 نملصانسب هرب يذلا يلد درل) عرملا مايك عرنا اىد هبل ابشو
 ماو فصول افطع إ.د ويف معطاذم د وعول اما عركل ياش اههتنه هدول
 الا عرشلاق اخ ادن اهلصاعو مباح يلا طانم تاه يف هب امب شامت خلا: ددوملا
 ةلقفندس يدنملإسضنا لاو ةؤكلبةهي انشما ةوقي وا ءال امم (سرلكالا
 عاوتا نطعدوهو منفى نلام هتك ضدي نال نامرئعوشو فدرعتسلا له عوبعك
 ٍمتهي اشم ئوكرو سد انعئيلصالا منهي اشم نوكباموصو بسائل س يمل
 ةييانملاةزتلر (بثعا مداوءربثنأا ع سف تسانملا نإ عم تافصلا كأي (عرحلا



 ساهلة يعاميف لفلدويموعو رخال لينيسابتلا وها صرت باب نسل ايوه
 اذ قااطالا اع بسانم ا يبو ينعم | لهي ونسلا نإ عنم لوز نحب اجيذ/ن لمد يهنا

 | د هياونيلصانبب عوفلاوب ددرتن كيك عومل) يف د دعنم نوب الزل ب سانملا بف

 هيئ دارا نام ضتقمو ابر لل وباسم هو ةسفنلإ(هلح ناضر(كرم ناطانع

 ( لف د دسسووفةدايول) ( خوضمقمو سرفللاهباشموعو هيل انا لائلاوةيرل )اع
 بع نب هلوتهياشلمفلك)ذإ لا ناسيا ييب ويملك يعزم نا زعل
 يذالال دب ناله ّمهِق نعت صقت كوايرل ع حازب لوةبرلا,نضيو هلثم و دا هذ
 لام هبإ ثح ساهل رتمياشإ نلتإ د )سرنا ةنجوللا نيبو ةيذذ ادم

 امش ند( ام ابوه ردفموع لام لدب نال تخل املا ةهقلإكنضاهلْس |
 حل افانزم يرق | يزهر ملل د نههبا شم وهو نمو لاهل هئههدامثسمهويبو يدل | نم
 (نعإو يوقانيهياشتملاي وواب ا كلل نال تخلداه لإ هش هقينن ايمي لأدب
 بهو عبي لإبن دب ههسوهي اشد هوجو سكران م لام إ:اهئير فنا
 جا هوازخا نيدو فقوبو ثزوي دو ضربو صر فِبَو هبوصونو
 1 شرا أهلك مانإ هس نس ضن ؛ منو ديول ئ التاب انوئعمانلتى يل
 رح ضدر وما يظن بعوادوصعم نإ لو رب نمردتفم شيرااهل ن اكن (ؤييل كم

 ١ ندومالإرثك) بجوابوصغم اعز و ةقفل نيديل | فو ةمقلا نسن دينا ف
 هتف نصن نموهنمؤنم صخن امرنا هرب فؤر رشد ويظن نمو صقناو
 دوو صم ي'ل(ةهئفلا نم علعموهاج ل جب ف ياوتمق نمص رنا وُعُم
 بسانيإل يدل فصول لمص ملكش |ًءاوكللاطانس نييبنعم/ وكرر
 نيعصولإني ذه ي لإ فاضم (كإ قاغتالادانهيهوميل| فمي ملك! كإع ماطانم

 باس تطانمإن مدح وز اذ يف بثسا عديل ماكمللإةرابعو ئذننيطانم
 نيلانلارعااويجرنلإ بادئمالإ تسب ةونوم تاكن] ةبسانةوئ[ص كامو
 يضهدارملعلو وون يجرت عون لاوغتفب ناكناو بسانملا عصب ارو ورخلاا لع
 تلائلإ يرمزإ الإ وصل ]لوفنا ذخا (ولطم]/هبض لكلا ه شلاش ونوك
 اههيمرع م اسَمإ ةثالو ميو وسم سيلوهنو نما مشسل )سون( نلغيام نايبو
 لضادقوؤعلا انهيوبشاف فالك فسار زم حريق يرن ا دهم وكول (لاشم



 ايمو هيشلايت فدا ماعلا نإ يواضيبلا نعبر مك | مالك مَمَعم ولا وف يوسالا |
 نابوطتسملاؤ ياؤغلا عرص يف دن ذ/ىسلومرهاظب بوعد الا زخاد فوم ابضالا
 ذولا عقو كلو يبدانس ءنيس (يق يرد ةرثم هنالف الهديه سل اسما | سايق
 الايه ربت ن))اوفب وهاويلا وج موني تلارسرق تلخئ اف ىذا اهدص) نين ي
 يابس كْسيبو هئيب ةهي اشم | يتعاو |ليبو وخان هممت موتك مفصلا لكلا
 انههرماع داي لادز هتموب اشم ترض وانه هئرابعل فال خاعةفصااوإكل

 نهارولكايولطي بشل 4 لع[ صتستإيفلاقدظفر رقت امم رفا كرما

 يلعلاْسالإ مون فصواع علطد زك واصلا كلت ئعاع ل طبالاع الذ
 الذ نيعِإع لا 1

 ايمو (لاة صولة كسل اف عاّمحالا عودئللامغصولا مؤ عاوحالافريعمت
 مكىلإ بساني ينلاوض بسائل نب كبس اند نيمو /كإو عاّمجال
 بمئرإ) >رلع) ناب >طلإ نعز مجد ء سار كيلل ُةدشل] سان هسمفْس هاضاقنبو

 ادملاقو لاصملا ةنطم نور رمل ا رلخئإ عيل اكل ةدقوما لم ا
 نهرئاكةساجلاهن ل[ ئلَو هسنعاعخلمز لإ ىنبنتال حياملذلا لبان
 ا: ل نعزوة واو هسنمب اةرط نقلا سس هز ةجاملابةساجلا ةلاز) للعفاكو



 ضقنا):>لهمؤلعمذ نى هسحاك ست منال هيلع ةرطنمل بنت | ناكئاؤزيقلا

 بمانكّيلإ لعلب سانبالو كل بس انيال هن عبو دارطال) ومس َءلصْحام مسيل, دع
 بنسبو ا موةيصاخ س (هجللادزمإ مصلاامز خاناف الحلا مثنالاوامإ ن يعتاد ريا
 ذذاقامرسانيالو ليلا وشالإ عوبالاع رطل اسد لعنوم لعد ) ناويلامش هدإ هلع

 ةلع سل ى صول[ رمرد ناب قارتعالا عم فصول لصالاو عومل| نيد مرج هيئيسلا عم

 بس ان نعور فما درطلا كح ءولصف يق هودارا ىزلاهيردا كسل ىلا اذه
 فذلاس ايّجل) فهي همكل | س ايو ةِلْس] مل ا5 م وسشل|[ ل هديوب نيذ ةلم اند

 عرب اهمفلإةسيقازلال علو ويد روكرملا ثصولاوهجيذلإ هبتسلاب يعج
 ولّسمّءىرن ئلصمإ سس انمابو عاجلاو سئلاب رلعلإر ساتر اههط/رسعب | وبلا
 فتارئذت ىف لكن انراهط ةينلإ ةلسم فنعم ص يرعم اضنإ ل قامزم ةلشم(ب
 (ىيموبس انهار د الطي / نو ةيئل| د حاموهبسانم ثدي( هبال عوارهو
 هيشسلابليوقاة|كخ نايس وقوإ نيموعطمامو لق لا: بيزلا و ززالإخ يس
 قفلا و مطلاوهصمو سل تُبابرل نإ اعبذإ فرتلإ وهو طئيليلمو نيردقمامزوكل
 اتمكوالا(ن معو ةعلصلادلكل الفلا يبل عالاف سننلام اوف هبوبعم ع يب
 ىنا قطيام نايب ف ثلاشلا فرطل| لاك م م اسمجال ار دوَسَي نع ءرادعوه يذل ل يكلا
 هيو فولم افلإم فلإ نلقمم ماسة ثالدو هو متم سيلو هه ىل ىذه | هلا دم
 نيم ان رعاويجوت بيقثدحاو عْسومْؤنانتاغسئ اطاس وقعا كل طانم
 حرصتو :جونلإم وهم ليلذب هم فلنا ي|وسنسلإ ص رلذ نوكيالم ةردوع
 تاايعف ع تلا ف موقتال اشلإب مهقل) ذهل ثم ايريس هسيبسَسب هود ضع
 لقانميدويِ التم هضعمو هيلعاَةْمَتمه صعب ءاككلورمم ا هكخاهرعاوبشسلا |

 فنارعاو اول دعا دتتامو هد وشل سك نأ سجد بام يو كسل إتلإ
 :لصائيباد وتم عرملا نود ناورمو ءابثالإة اع سايقركدب حوصيول تان بملص
 أمئنظ ل علو[ انم ناقصا فدل هتنياشملاعرملب وحان |مولء تهب إش
 فيعالطصالاند و ِعمُيو س انلافويعم نظوضئوهوهو ربشدلا س ايو نم

 يلعهستلا نلطيات ىرتاوهوهو) هس مش اهإلب هبل مسن اوما ل ميرو
 ىددبوت ابتدا يزلا ف صولا اجو ةلملا كلام ىزا عضد |رولطدر وكم ساييل)
 هئبسانهإعن موب ناثلاو ةيبوشلابافصتم قسمولا وكت ل والا سغيو كلسمل]
 يلاراهيالو رص ملا نم هذ امياجو مد ضعب ف عراشلاهرييع|دضو هيلاولغنلاب
 عمجتو لاق ثارلاد بس اند اب هت مهاموهو ٌةلعلإ سس (يِقناكم ]عم وسلس او
 > دوئم عر قاخاو هو ةغصلاو ىلا هابيسالا ة باخ ساي هزلعا و رعرش هيما
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 سايقلإ(ٍوفرخالاب در دماعمفعصلاو (سلا مب همرش بالئل | اعدماب نيلص| نيب
 بروملا شل ةاكرل| وجر هلع يريم د لاغبلا ايلى لاس ايعكىرونملا

 (بسانم وكي )ل صالادهبشمار هي وهواعؤرنوكث يح ئم مرمل] مرش نموابؤس
 تاب ار عااياو جين قلحتم (كلا ملوفو اههبوب عجرم هلرسكملال م اوصو لسداللا
 لصال| نيد يراهن متن  اهفدنوكث يحزم وغلا لش نم يأ عملا يف لصالإ لح
 ايوا (ىلاة لح يباع امب وحاب ةطساوبولو قل بساع اعلاف عرفلاو
 يئعللب ةلالرلاس اق نارك لاجل دباهداردم ا مالك وسلا يعلي ملالرلاو ةلعلأ
 يكل سائل [ةلعلإب س ادياموإ /ىلل ةَبسانمةلعلا نافوريعو عبار اعمر وكؤم ا
 قاسلاؤصسلا زكام اغتسي اك هناا اك هسفنجج |(لاوهبساني لذات
 از دلّلع هنوكُ دب فيد ناذلإ ئيحب) بسانم لوليوق هناا كى صولا نإ ىساوحل قت
 نمش هئاشإلا اتهم طل هئدافإيف عئانيدفو ةبلعلارانظديميف (مشس توكيد
 فيولا ملوفنرنع انئتسالل طر شلا هو ةشائال تلككاف نإ ءلعلا كاسم
 هدالا, ف يرعتل| وكل امحالة بطرشلا فاصددكؤ كيولاف تلق[ كف امم لعب
 نود سايقلاع اورا ضعب دون د ارم ا نوكي نإ لاّحالد نومدئال) هزاصلاك ع )ابو
 ,بابرالمفيراعتلا لاس |ميقياما رنتك اليارئيكرك د عقب كيال رمويزدم
 اس نع ةافغلإ بير توهدئدتبم ا وهةمرقم] هذب/ تا ذل اممل] ناعم وسلا هزه
 دتلا ذر وامير عفداف هيلع ص يصنٌلا ىلإ اتحا ملئايشلا و فيرقدلإ ملاذ
 هبدابالنإإلار يعملو هدفت اًضم >رفم هئال طوش ىمىإ ع زعل يرش مرو وانه
 يزل اطووشوهل ئالُةَسْديعس ]نمي !ورجالاك عريب ةدار) اصل عومج انه
 هيئزصال انا ياعسل تلج اه ودب 3س اطعلا و حموشس
 ىئسامايويؤ كا (ةاياصصسم نولب الماو اثنا يفتك ا دنس ولولا يفاعطق
 رضتاماووش عوا نو سأيغلا نمرمنلادازخسلل عمال جكسار اتلإ هيلع
 لولرم اعةلدالا دارنا الق اخ ط اوت )مدع كإ] نعرلقن دج لل مر ضعب نع
 نمرطو شعوب ةلمج نمو هد هبسما ل ىاوعو لصالا طش نمور اجوحاو
 نفد, إيلزن هلاشبا عوملايءئاشا دوب يذلا و كمئوكين |زلصا وكف يح
 علا ردك توي بيعزاسلا ي) نمد نيب ةلالووانوُب هيلع قفنم ءامجلو
 هتشافؤ الا لا ةركا ناب رثدكن لول امه ور عاقمَسر مزز[ م سس نافل وس
 رمل ]ىلع مهنلا|زهلو هب منيا فارتعإةلؤئج ناب نالروكونأ ل يلدلاب لدتسلإ
 َةِبلعانْسَِلا ناكولام ميلعهري دركي (ةدزموعو اعل نود|يلدلاب قاقتالا
 ضاورنجمب مرصاك ق لطم نى تكي سايقلنافرلقتب ل بلبل دبالا مب
 ايد تلا اعف جرس (بتلانافرخالإ نود اعدحلب امذم وحاولكلوقي نيل سدد



 سل نيا مالكنال قل اليل > ديلقتل دمه ب احب دقوروكؤم ا طر شد اهتنإ عم كوه
 قومي م رك كابوإ ى نيل اعده لف ليدل لوجو لج يلا هيلا عرئسلا فأر قمل
 نيئلعل اهْريلعاَمفَم لصالإخناعولام ليلدب هبومب حوحو ةاواسللبهركذامع
 مهلابلا سابو ين اكهلسجدرخالإ لوو يرخالاندد((زمةدحاوباهدعإ وعي
 ةصئاشلانيوباعوفتملصالإ يمموعناث ةاقؤلابوجومرصُو ةيبمنا عاج
 ةييبصل كميل هدعواس بم ايلح كة عفاش نعم ةلعلا نك ينشعلاو
 رظنلاب نييدعلا اولا ياه يوجب بيكتلل صالا كيلو هرمي سايقلاذهد
 ىليقواملصالإ ب اهدوجو ملا وني هلحل/نكاواههنديلعا قة فسم نافامو نيرصنتل
 دمدقالطلاو وقوهدعي ٌفلاطا.يحوزئإ قلن الم اعَلاطى م ةئالئرتحوزت نا
 قالطلإو يلعن ةلعلان كل قيوفلإ نيبو يلع فتم صال ف هموعنافيوزتلا
 لوقو لصالا ٍناه دوم نم هبهندلاو ةكلم بق قالطل قيلغن ةيعفاشلا نع
 يزل هصول| اعشاب ياريم كل بيكرنل ف دولا يتوب مي سايقلا ل هوويجيتوه
 نير »ئمرحاو لوف ودع ييلوصالا رئعر وشك ]نا لصال/ يم هوجو مهلا عنم
 ليطوشااما) ىاشلا يف صاايفد لوللايت عملا ي ةلعلإ وجت معلا عل ئيسايؤلا
 الز (هلالإ تن اوهو اهدحاوح يذلا. اجو ج ساينلال وك كغاموصال
1320011 
 ١ نم كره افاوس عرفلا ف [كلتاباد جد صاب هبلعج ( يملا د صقر يدخ
 لييلدب صا حت وبن لصالل ظرشلاف نكت اوامبلع احلا ماد هيد هتوبيركي
 ليلرلابداراوا صديق بدوامب تابثالا عض شيحؤم» دقت يك ساشلا#! لوب
 تال رمد ةصورم فول اطو رش كانه نالرفي) انه ةَظيعَبلا نمت أ و لهتيام
 ثيم هر يظن ف بساماعايعبوبلاموطورش وجب ةلجتم يأ ءاعلإ طش نمو

 عشتس ناباميةرلعم هالحال وام نالو لعب ئدرطت نا(وئطساوب ايلا
 فقرتاو هو اعط و شإ [كاوهو لولصلا وج ٍتالواصم او ت دجيو اننا اكمال قل
 (ناسو هلاحرفتا ه مزال داوطالإ اع عرفد رهج دلك ملاح درعش هدعتبب نك هسْصُن

 ؛ى]لماولا نعنال وحن |زميم عم الو ذل ضني الذ ملوقب مزادلا ل ةماسقال
 فاصوال)تعْمَك إس ردصن اباظفل تفقس | ىف اول نعمالو/ملقمل ضني
 ةروصؤ هبررعلا علا دجو نابؤعموا لولا نودب الس ءروصؤامهعامءربعلا
 هطِبٌسِموإ ةدوضمفلعلإ تن اوسرؤئْببول يس ايدل سف[ ندد لثم
 متعمدا ضر يجف اننلان عهلالقا عما ىلا مهي زرن ذر عيش آيزلمإع نام اك فلك
 عيمصو ىداشإ بعزموه ول اولا ىف ب اهم ا لاقو يدل هداتخاو
 عمج لاف لل طش رقفوا نال لاوطيالل يفور وم ل يلغلاامباسصا



 ظ فولاماب اعل |اهيدارإ ناو (ِيجوُمَمكْلمَسَفلاهانعم نعابيويبنلا هس ةروص

 باللوهاكلاذلالااممداراذ| فاصوالا هوقو لكُل فوات اهفْهْسْلإ يلهو عماربلا
 أاهاضم ضاقئنا هيعمل ضايق ار ابتعا نان (وبعام بعل اوه لوقو اظفل مع | لوقب
 يايركدس دلرل/ اكو انههل لخيمال مدل ٌض قش هنإ يح مائؤللاضاقشامالاو

 قلعلارل) ظللاوبسعب ثيحعل نا ةيعر اتعاب ظل اضاؤنن] هتيصتنلكويعلاب
 داراول(«رظافلإب ربعنا هانعم اهيربعم ال طذاكو نلطص| > يوهد زك ) نودي ةلعلا
 كلنو لولرداو لادل ابان بوجول هساؤ) ذه اقيالاريع(ه,ةلالدلا(«نعاه/رريبجنلاب
 ثيعيم ىاصوالإ عوج ةلعل] نال ةعونمم ةينيعل)لوُفنأث الة لعلإ نيعىاصوالا
 .ةلمجا اعودازشنالاب هيلع لن اهزكل ةيئيحلل كلت مال فاصقالار يعوهو عورجوه
 اننالإ اشار ابو ابرنعاؤئعسدإؤلا طل ص اهَسالإ فنار اهتعالةج/حال ل وقب نأ لد اقلك

 طفل ضاقتنالا هبسّأهف ككل ث ودب هن لاسم ا عم ا وجو ق دصل مل مشب هئالو عم
 ملاتلاو حاضيالا دارإنوكبنرالإ م للاي عكض قس الف, لوف اهيوصنقاول لب ليتنا
 توصي ليلعت يفلافدناكهلو نضتاماظفل ضاقتنالاى| لوال!لماعيلف
 هليل مقياموهو ليقئلا ثلا لقمان لتقلا ببس يا لنقل )ف صاصقلا
 هبي بؤ لتق هنإ ثيحم ناورع سمع هالو أطخال د علتفهنإ ةشييلاورهلاك
 هركلتقلا!جيرلاو فيس اهؤئقيدع هل يذلإ ىلا ى) دز هيأب لئلاكر ماسلا
 تكل ضف لكق هن] ُثييحئم ناو وع لوع لَسَق هثال هب ص ادصقلا بومص انا

 المش رمشلاوأ نجلا« دير ولو ل غمس ناو هدلو الع ناو دل اولإ ليو ملعسلا
 تقوصوم ص ادصٌو هد بجبال هاهم لتقدت] ثيحزم ناودبعز ميلف هلْوضياٌىّئالا
 ايرئاعمواظاشالا هزه ناو رعلادىعلاو لنقلا عوةلعلا ع (/نربعم | فاصوالا

 هنمتناموعم ضائشنالإ !اثلاو صاصملا! ب وجدو هو /كلا نودب ميسم سامع

 عفرل وشلورقسال لبالا علا عنلااهيدلوماو ىذ اول | ةاكزنب حب لافي ناك لوف
 هابعا/افند بري (نغتساب مجائح | |ىّسممل اق لطم هب هزرإوإ الص ٍمَمذل ةحا أ
 عفرلاييبجلصل يالله يلا ىف هدوجوب ليطخلا د خِضَقَسَن ليلعتلا | دهاجج
 ريق ةجليفدوهو هل للعم | فحم ] د جروو قت (.ك ةاكزا| اذه عم دوفملا ةعاح
 ربعي يجمل صالحي ]كل طر نمو ةاكزلا بوجدوهوكسلا نودب ايف
 مكلثاع ناكاطو تابئالإ و ىشلا قة ول] لثم ثوكيين] ممله ببسي هي ئاح الا
 امباهسفا)القسإا ملا نوم ونوك ىمب موو اهل ةبحت مزلشتلا نجوا
 هنوكهصنإ وعمال اشالاوْنلإ نمروكوم ا لث +ؤ اهل اهد اذ ي)ماوقدو|رئاوه
 نييئابثالإو نيبصنلا ف لتخاعمولو ايل ]روم اه وكة هصقبجستب رمل )يوم
 لح تفّسنإن او وو الذ يضياوهدجو لبو تدجف ناامئ[معلب



 تئناؤدوزماميفوهرمو لح ف تدم د يم اهت | يعمر ارلد نع طباوه يقتنأ
 ا اعلا نكبر اذلام جفن ةديفبال ناكئلو ةيلخلابثعم افردي] ءنعو هون دع
 , ْ كوالإم دون ابروصو) روصو امو ديوهوجوو | هنو دب ترموإب كو يابس

 نيلجب|يلعتلا انس يئس نال يف هذ امهم رك * نعل طرشلا هي ةلعلإ رو
 > وعيوب ماتوا دوفوهو هزاوجبانل فن اف ةبيعرشلا للعلا مدل ا قافو
 ذاهاعدابد عن نإكلو يذلا لعلابهدوجوزاوبإة نيعل | لملإنوبإعلا
 د اول كا فرتفماررعلا ي ارومالاو| نب دوم الإ جإ د ركل ]ردع ةلعلا نالإرثذ

 مال ميل ةبلاج صةاحلاو عيمجلاقتنابالا نولدال ةلعلاو افتئاف هصوصخي
 محل نايا ةلؤّعم اهلاقا|ام دب نوم ا تحميلا عد دبدزاوس هسفن ثيخ
 تاك رعايو نيل علا لاو وسلا اوس من وو ديسعماو عولصملا عبتب
 يريرفم اَلدالاب ىدلا لها د سع ل طار سوال كو قتلا مالك و اعاش كلا

 تابيزارلإمامالإ وعبر ويازغلاهنادأكى امد هدث) لمجب وم ا يعمور الحم
 د]رمل اداب يحي ثاهلو ءرقلا يٌيوبإل ت داك اوهث داع: ل ملا مده

 وج لوكوهوةمالعلاو فحم | عمو داع هو يزببتلا يلعن يرجنانل
 هبوبعملا يزمجيشلا هنالك مو هلوص علا ث يح ئملب ناسا مبا لهإ
 لوصحلا يف اءاّتجاوامهس اطار َتمَت ساس اههبد| ببس يإ هلا دؤسانمب
  عطقلا بوموله بسائل قرسلاكهلعلإ ]مي هَمَقَحو (ك] لوصحإعبف محلا
 عطفلابوموب ييطبترلا ٌةَفْسلل(عفودرضُملازاوي بسائل او فسلادأيزعاوعز

 يكب[ )لو صحاجأرامالاو ةمالعلاو إ فعم [ يعم ةلعلافوصقلاز اوجد وطقلا
 اهياب لع هكر ضعلاض اوعاوى دلاله نمدومى هلا وقا هو ين قطعت
 ايم كو اذ (ىل| اهب فرعياماو[كل) فير ةودأف اول كمل ةرام) د رجب تناول
 عمتاكسنالاد واحس زيا قةمرحلا لوقا عاجال اوم دا [كى ا وع لاو هيلعاعسجيو ا
 :طشسمووأمب فرعين بو علعلادويئنناوإ هش بطي /ك) فعوق نوليالذرمؤلاة موجب
 !ثييرورل)مزلابر(ىنأ تو ثرعولف(ك توتال فوكدا هليل نالرورلا مؤلب نع
 وهو نيكمبا)] مى ] تبيال هن هانعم سبل (كلافوعم فصول نوكذإب شويا هن
 نوكيؤرليلدب تعي عل نإ هانعم لب ءاجاو نو عش ل يلد م هل بز ع شؤم
 ةصرعو مناد تساؤل ةدام هذ صق ل صاح بالا( الذ فرعد او ةرامإ صولا
 دعوي امزكو ةمرهإ توس اع ةرامإ رخل اكددزلاد فز جااعيام ,نوكلر دعو ريتا
 مل فل ع توت لعل ]لصاعلادرورلاعقدئيإذييور يلا داوفا نم فصول هيك
 ةييوهلا داوم اي يل توُس ةفرعموه ةلعلا ايع ىقوتملاورليلدب اى ةييعزب



 ماو ةرولل يزيجنتلا مقلع قف لوصول علا فيبعنم بول[ ام ىينا
 ايشباما لصق 5 يراوؤلا عاملا داق ىيّبام احدا (ىُيسانم نمر كاد دلزلاهلابولجضتاك

 ىلعو العلا دوطلا عم /د عدو يؤنإةيلاحسيل ةيدوطلائاصوالاناف درطل) اهلايلا
 فو سمو !فيرعد لعلاوةلعلا فيون ف مك دخا تلغئاك وسلا ساني

 ماولر ورلا مزلباغ| تلق نيفدرهسل) لك فر ولا مؤليعرطالا ةقوعم اعابشلك هذوعم
 | م هوو ةلسللابولج هنوكريغد كر وصنو [ىل هبلاملمئوكوؤب لمل|ر وصد نع
 ةيبلاجبؤوعب كم طوع لتعل فدرعنل اذ اسولوركدامويب مهمل وضن نوما
 "انلااسعإ تلق اذ [ىلاب عسا (مهل لو لعلإب يسن /(مب) فرعي الواد نيرمالارعأ
 يىلعيلطيالاع و بمللا سال هرج و جن للعلا ذ وكي هنري ل علكمشي ةلعلا وكل نيب
 نينوي هنازوجي كلك ل سو قت ايرولا ضعي اهئاقتناب عطقب ام لير تلح
 امس بولا راشلإرابتعاب رن ىوعبو ةنطنلإرابنعادولو رمال سفن ةبسانملا
 تاوجنلج اهئ جاذال اب رلغدلا اماف لم اتيافوق اولا ب بسانت ئعولشيلاذ
 نييواميسؤصئللابا هن عةقلعزلا الإ دمر دقمئاوإ د شال ابامرعفرد ل يشلا
 العلايا سائل| م هلوّمنى نلتفدالا سدو (مرو فلتخاك ى إير س أدل | نمت هلق امإ
 كااناوفوانهدسُمئلاو اهرضولاعئانإو لاوفالل ةلم(شلإ امال ن| لوفي نم
 د صدى إ'/ةءيرشلإي دجوب مناك الإ ملل وق نم خوئام ةدعدل لعب ماوس
 لسمو هيلإايلوصو ئيباماماو ىلإ هد شلا م يلع سس ]اصلا عملت
 انيلا سلا هيل (هيلوصو ل يكمن ظداف عديل بتلا ف ام كمر ضيم ملذابايشييلمت
 ةدصاكم اردو مد ساكدب («رفاضنا ل ي لا ايابسالا نوكئيعمو ةمركلا يا )عتب اامع
 ايثوزيذلاوندإ ي) اهل) رول اهث](ويةرعافلاولصال نائم اهل لل ع
 انهةعابالابدزويئإ عبو احابم نوكيف هثحابإ اع تلدي| ةدبعر ليلا ءءحأنإ
 انثتس|مزاصتهالئرجو دلذالإو ةهإ كلو بلاد بوجولل لماشلا ةمللانزإوي
 متهارلوإ»درنو) ش بوموإع ةيعرشل طل ءانامئاف نيدو لايوتسن عم جابمل
 موصل قير لدي شيا ةعبرشلا ف دجوب مل ناذ بوقوزروظحناعطفوكبال
 يعمم كس يفر وكذل وعلا ونلا يل تاب اع م كسيقاا صيام لئم ورضوا
 أب بلطلل يوم كسلا سشنلا نم لطرو | ديكاتلل ئيسلا ف ويد كسفب
 كملاانعرضمو | هدضد بوقبي نم اعل يارس انل نمو رلبق اله اضياو ديلان زيدا

 ةدصاخياةخابالا عاما ةثعسلا دعبول يؤعلاباشالا ف لصالانإوهح
 ياء شدإ ةيطح اي؛وإ يزول شلاي) امال امد نوذام ةعابم اني ةملبالايف
 دكداووعملا اوس زحازالابببر)ن) تلقهاثاروط سم نوليفوامعيارولغك نايل
 نوكيالالثم ميرنواع شد ربجيوالمد ا ءر ورع هرج امام غسل عر اصتئالل صيوالم
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 ديراداق ميالغم بدشلاو ب وجول] ل هشب امام دبر ناك روكم احم اب ةمءابالا دع
 يفعل ونسال لذ اوفا فص لاول نوت يف تيت ريم نم ماعلا زعل يجر
 وضد روك د اراصتق الل معوالف زله ور فا ضعب يلعفل| بوجيمو داوم ضعب و
 ديرإ إو نيصبر ع زمواعلإ و عملا ايعال يع نولبال هابإ هبدنوا ع رتتلا باجي عامدإ
 تكنولس ةروؤضااوما بجو نكي ووو داولا بسك يئوتد»اوفال | ايما
 تم لوالإسلإر ايون كم تلقا دنع | فعلاهكش ءانتماو ايومععب يلة ع عشلا
 م. عدلا نكلو ممرعونمبعت ديقبالماعلإ يعم ]ايعإ حل اداوب نكل قاثلا لاقحال)
 ٌءرصم عز اندم نإوهفلسسحفتلا مدا ع ماوجلا وجبل, ييصاعث روكذم ا ايالإف
 جا رج وسو كاعد

 رفاصالا نعم مرشدا وع ةفساجم | نجلا عدس لا )بلقلا تاطوباعرش
 كاي عمبةمابال ع ةفصاعي | يدايالإ اع عفنيام وهو ةعفنس عج وجاني أو كلذ

 بالو نانتمالإ سرعه ي هرثداعبمض رالإ ام من اقلط اهدلاق ىرذموو لصالإ
 بق ب]رارٌصالوررضال هرعيو ىو ةجام اوراس مهعهس) اصلا قوؤب ى انال)

 ىلسسلا للكرفرانع اولا هال صيال عوقولا هن اهمال ][سريْؤس الا ومر ذزوحيل ى ا انني»
 تاز[ ف يلع دز ابص ملومل نوتيلا(. ومجوصال ثا لاو عه انم | نم (هافادلاوماالا
 نكسونعو عمرا جه ش يف لاق اخيلا او ارعإكهل عار ءاوؤناوماو كم
 فضورع بت ايسالل ايصال كل )انه صالاب داوم ناب مومعب هحروادّئَسالا |زهرع
 لام اج ييالام نيملإ كلمضورعو راهب قلعتو صال لذ ىعرلجإ] حوطيإم
 د.رنيدلأ الاجوب عافتنالا ل حر صقو لل اد رعاعمف عافتنالا عيد رصالارفخؤع
 فوك لقتنالب/لامإ صاصتخاض ورع يئانيالو هدعدو هلَعِلِص تاول اند

 ىشنلإق اهز) بجوبام ضورعن] جرن انشتس | لإ مامي ةلل م |عقانل/ضلصالإ
 ميلعمسا)اصءلوفومب ةيلار اضم ف لصالان وك ائيا] اصاصقو)ارميونمعلا عطقو
 ىيكنإكذلإ ضدرعل للدار يع اع مدربا ايلي ثكيرحلا /لزوماز عكامد نإ [مسو
 لال ههلمكال يذلا الكل نم /موف امثل لاوقالا هذه هله السلا ض وحتي ماو

 فرظنز ل صو قلما إ ةعبرتا مسو هردعءدنإ اصونلا و يبت ي )ةثعبلا ليفامإ
 نامعإبجالفايعو وا ايلصإ مح زل ينمو (مهيم يإ قلعتبوإ [هالن قلغتي
 الصار عنان ملا لاقالهلو عويس نم مجوةرعاشال/نعلوقنلاوهأج زيك كالو
 لاق الفعل بوجوب ٌةلزتحللعي|لاق ئمن ادور رصو ةعبلا د عبالإ عرفو
 'دومزعدل اهب ومو دعب ةْسلازهاكىا لاق ئمو لفعد اكد هدلإ فرعه بوجوب
 دعوى هل للاعشمث *ى المو وئلا غعانك ىّينإامهيب دخا قرفن غنا
 | 5 دابق ةنسيرعلا ميلعتن اك اهاعةرتزل)ْي تامئمن] يسم م شب يق لاَءشيم



 .|مّغلب تاكئلواه ناف ةوعرلا عوط لبق ةزماوما ئه يلورانلا بوم ناثوال
 نم ةرماشال] هبيعاعيؤراخو هو يهنامالسلاو ةالصلا هبلعهرْئيوههارب| ةوعد
 قئاوئاوص (ىنوبزعبال هلا لهذا (هرقفلا سة سفاشتاو دوصالاو مالكل)لهأ
 معلب ةوعدلا نابو ةرتفلها دابر, كحل ف ادتم مم اكد | يإلا عزاماو مههض م دقغا
 هقفاونلكيوونلا نال شحاف عدوهلب موه ةرتكوما وسبل ةوعولا مو غلب نمت
 الوزن نا ول ورز نس هلبق نم ةوعد مغولي زعا ماهي نامالا توم قلي

 لصه) نائوللا ةدابعزمبرعلإو يلع كام اماعشامنمنوكنيبت/ذانمالك حوهبلا |
 ةتوكو ميلا لوموبعوالسلإو ةالصلا, لع ريع و ليلنغل نم همدتتت نمل ةرتذ
 مصاول (نتن) نم هعونام نان او ويحي وننإ ل ةلمهإا اعل رن ليلو ةوعدرتغلب
 نما عديول هئاهم,يلإ نولسإلم ةلسن)و ةالسملا م هلع هيك ريل تم )م يدوتلا
 دلو زج اب قلغتي ت(سيلاءتايالا يثمن لعةدايذانهانكذزقو وجمالا لذ

 دوحو عم قداض) صوم لولا اكتناو ساندإ )نب إ )هل ل صولا لوتول] افنسال
 لشعوب نكي كمر ضمد ما نامل بتل و هيدإ (ىل | يجن يباع ل اصيال) اهتنوشوولا
 مزلتسؤ صولا لوول )(فتناو غيل سلايم الإ درا ملبتلا هثعجلاب ءارملاو ظوهو
 نيبال )او تعد وح سدإمانكامدل اه هلوقل باق علا باوشلا بير تافشا
 هدزالوئال <! ىلع (ؤتنإو تسي [ّسوَن اهتنإو لب اقمركذب باوثلا وة نع غتس أف
 ع قلع )افا عن مهل ءلوفئمر دال ادووول لل (فتنإ ع ْزلَسِو مزالل (قساو
 تمدرقمر لفاجزخادااونلا يو ياش وعام اعانم مهلا ونت عم قلنا
 فالفيزككوريعمب حرصا لعتلا (ذئناوم اه )تون عاوضو رولا هءرجون
 ينلإ (كاافتناولاق ثيحضي) (تلاسمنافتنانم عماوجلا مرج حوف هبويرصام
 ةشم ديوس, نلكمون] ثيحئمفلكل] عفر قلعنمإي] باساب طع وه

 ءمرص © هن



 هنتعيراشعا اهلل لا مي قلعت و هن ايا ا جراب ابي!هيلإ توعبم اب

 اهي قلعتسو مدئتاكمززسنار النا اضف هيلع ىسعمما لو مابا عتقبا
 |يعمس | ىعسو لمانيلف قب اسن) الخلا ةه بالا لظحلا لضالا نأ يدي
 ل | 5 لصالاضيام قلل نجي هناك هلوقو اسس هنري <ىذلالاحلا

 حب داق تس مكن انيىانهاهد هانعمناس انهامصل الا عتسيف
 وقمع ارجل معجرخ لاق صال رمدعلا ي)ل اهل يذلا ىو هصلسي هدأ
 هلاحإ هئاالاو دودي دوبوسم دي نعبر ةعلإهافنامافتن) إي اما مدعل ا
 لاقت يح هن هيلع لوتس مناقل سصال) | بوسموهو ينإ ع تلا هستيرلف
 نابال شا ملف موديلا دلا يعيرشلا لمي هلا مدعنع رذل نويسوسلال
 هدد ملا بسن ن 50 : الر سيل كرذ ناد ومالا ى شن ى امر وش نوكت

 ايش ايبلددجبي ناكمل ةرششلاياةقاطلادقب منعش لا دعت هديا
 فتوي الوق لوك هئق اطروقب هع شبل دهن بحر مونم بوو
 البو) |لوقيب نلعئموعبو همسي )لالا ب |هقساب بمر موصل
 نم مامو ورفعها هلاك ئامْزجَر وهو اصالامرعلا باريصتساب يل
 ل وبر هج ا ملوقد باههد] رش نا ى بسلا |حاتلاربعافملورفبإ همف فام 4

 لوركهتب اوم تفتر ثلإ ناكموزن) ف انثال هس موضع ىداو) ذبل هل ايم
 يل )يرصبلا | يسع ىلا<يراكتس] نم مهو ة ريشا روبرت بهذد يدذهإلا
 ىهضتقدوهو اقلطممزع 56 | لفن نم مهسو طوف بدوجولارم|يف ئوك سيل هن)
 أر ئعاموج هدارم لاقيال ىئن| واصال هدعلاو يدوجولا فالكل |ق فك
 تئلكئاثةشنملا هود انرنعو الإ هلوقد كك ةلداقمبسائسالكرذ نال
 نمد اؤّسب فيلونسصي م ومص ابوعيو مدعو لإ ليفي (غ| ن(ىنفمسالا

 لاتما|ذهو ا( امولعم وكنز قزفانلا | عملا مرعنأل بيج ب[ يمس الا
 ىل عب( مئسالالدب لوالإ سلاف اب وجو مدعل انوطمنوليدقو

 ن(ومسن|ىإ] ف قرط افإنظلاف نظل|ل يبس ليفان و مطقلا ل يبس
 يفنلاب علق سيل امعلااذهيفنبم و تير يبا ولقنلإ امال لاهلا
 با همّتساكي رخاروصول لد ركذ[ وذ ب|وهممسال] هيب مر ار صنالو

 نادال امز سانا دوبو ىلإ صملاو رم ص: دور كإرووهلا
 مراماوهرم) توبوه ىزلا قالطالادنع مالاربل) فوضنمإ) هبرشمل
 يونسالا ةرابعث تو داقرعا يإ اضم فزش اعد |تايثا عمر يضم
 هس وبنلامضز يي يناثلا نمزلا قوما تو |نع رابع وهو
 | مهاودو هيف هتوس اع عشت ن انمون| نخل بئاسوهنو كو اا نمزلا
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 لاقيفنحلا ندد ةيعفاشلا ساهم أ دنع ةرئيورف ياو رت نايس (ك
 ٍش وساع ليلدلا لدايقالا يكب سسيلب (ىهسسالاو ىدنهي سلا هينا

 3 مال قلطمك إرم وعملا نار كبموت و يون يكمل مدعم مب هماددو
 معضو| يفعل يلدب كسؤلا نع ةراسععب (ميمتسال) ذا عانلا عالق
 نطومواريغمل انتنإب عمل] و مويلد ىلالب ليلول ب زعل مرهيلا اعجلل كيلو
 ١ثمدباطن) اع مود(ؤتاب جروبصو لطلا ى دبويلا لدب نعريخمل)افتنإ
 هس ببسإن ل دع ةاكنالف هئارهو مرعو لبلدل]إ لطي دههتلا غارفسا
 نإنرتس انرلا نم جلس اهلا ثمل جاثن جد شن رصف اثار ائيد نب شعيف
 فدان ام «الزلا بوجيومرملب |يعتسمال اب ةلماكلا ومياه بكوب
 نيو تبثي ول نابل اتمإ) ده يئرْتق انيوفومالسااوةهلصل] لضم هيلع هدهع
 باييمسال) ق اثي ىيبكف ئكبلدولو ةضفانلإي ةاقزلا معو السلإو ءالصلإ هيلع
 رالسلاو ةالصلا ريلعم لوقف موهل|ةخبسم كالرو د عنمج ب ايو ةحيتاولل ةسنلأب
 فرولإ م فاو سؤ نودامو سيلرلوقف يش|ر ازيد نب ىنع ئم لاني سيل
 كيسلاو ولكم عةتباطصواعلإ ةلالرل ضيد) ةحيللا  ةاكزل | موعدسفي ةقدص
 تللييرطاند| نإ هانعمو ةرعاقلا اعسلطلل ىاوونع لاق ب (ىفسسسمال] يف
 ب (ىمتسال|نمؤانت) سلا يي ملا مالك تلق لاقى نإ ىممام ةبسصم الإ

 يول و دضعلا هيرساىلاوإا ب (عصتساب مرا هع سعيومئائروسلاوهو
 نائل ولا ف [نل) تومث نا يعشلا ليلدل] مودم هلوقريو انيالو اههريسو
 يناكلإ ناسولإ ف وتورم دع ميلاد | يعرشلا ليل دل مرع يرش كدال/ يف هنوشل
 مراهوطنل] رجع ناك قالاملوقل تلقلوال سما اعرشلا لم ف يجالأك
 الملا لمه عاهجل) لاح بامبقسم | اما دلال ب همتسيكالاولصال)
 ملاثجي_نلانالخمب مجيالف يرخا لاح هيد فلنخلو لاحيو محا عجإ ناك
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 ىف هول لوالإ ئمول| ف رم] تودوهو بولقل) ب [يصّسسالإمىقنام نايف ريسفر عرض دءقالالا هند مهدوح اع ضقتلا ودع بعمتسي | . ائاهإ جوع لف ومول] ضمني ](نيليسلإ ربع نم سكلا مراهل
 ةلوالا أها :ىحاوةلدسم ىفالإ ب ومالا هبل في ميو كس )لاق ياثل نمل
 ةسشلاب /(زكابزم يلا اجب هئصزد ابتي نادر خالل ةسنلإد انعم ثيميزم ليلدلابلوامأكل يللا ولوازم واحلا اهمالوادمو انثو ايعاّيجإ دنع ةدفي
 :ريلل ورجل نمر وكؤم ا يا دق دو دلل ةبسلاب ظل ههه ايلجج ناكئاؤرخالل
 لسن د ريبعئم موجرما هانهمايعلومجل ع لواملاف ليلولاواوؤاثل اك
 ١ | ظفنلا مدقد حوام مهم اعاك م يقع ناقلإو عم ا لجوال ن اوفو هام

٠. 

 يزلا



 كتوةؤوز اولا والعم ايزيلرل لدب ماو يزاجم يعمد يقدْمَح يعمول يزلإ
 ىعب هراشعابو قيم ل ] هانهم بسب يإ ؛(ميجامي >ارإ اعالو هممحلا
 ير[ اهانوم لعلم كدت اككر اتعابأل هن الو يملا هانعهاع هلجررقب هلإ

 ةدازاجليلولالدولام/م دمام رعاهرئدر اتعاب لوام دال نيشعم ا عيوب ايعو
 ملعنل ديننا بجوملاودتيو سلعلإبمالاف يدم عوجبد] يز (ه] هانعم
 بهول] نمروكوم) ككذو ىككذكن لظلل دعم | بجحوم ا ١ع ايم انعم
 مسخن يباثلاو امل) ب جوي لوالإ ىاامزم ذاحلل اجرت | وتحل اكنلفلل بعولاو

 .ةدورود لعلاوهاغارتاويل عزالل) نا فخالد (هٌرتمم يمت اه نفل بعضو
 معلا ظنوكيرق لب عرالوبغف هلم دافسل] (لاوشكزلا انعم معل) اما
 لوسي نكا ةلالرل يطفوهو هدا ضمد اع لاثم ا يرئاوتملا | عيان]اماذ
 ىلع مركي ههوود عمق ناد ةلالرلإ طفلا اعل) نا/ | اماعفوكي ن)الإ موق
 اعل [صف لو)هانيبام إعنونظملان عطاَمل) غلي ولسل كلالرل يظلا صاخملا
 يعم فالتخاو ىسعتلإ باع هش ةلالرلا يط اعابشتسالإ ف ماعلا لهم
 بمول | علل بصول أب دارب نزامإو هيو ِطم هّنص ئئتسل وتس
 اهدوتاونملا ملا دم كي انيال ميل ]اعةنالولا يظن اكناوهدوروب احلل
 يكاطفل نولي كوه يوولاوه هن /قلعس نالاعلإ ب ضيوب قيس

 بوم اعةلالرل[يطقل|رث اوتملاكدانعج [ىلا بعول نم عاوإ (يللايعزلالذلا
 ةلالرلائظلارن اوتماك» دورود علل بجوم او ةلالدلاْئظلا د احل اكهب نظنلل

 ةلالرل طرت وتدل نايولّئفسو ةلالرلٍيظل| احلل اكهد هوب نظلل بوم اج
 بولا م رق)ذاؤرظن هب يناثلا م رقي ليف هيلع الل يطق احلل ) (كل اع

 انإالإ داحالاى | ياكل اصتتاوتملا )كوالا مرتب نقلل بحول اعل
 سييفحلاكي) اي ناثلاب لوالا نمد اضاخيو (اوارم | عكرالإ وكي

 تناكياو ةسسلا#وناوقبتلا ب املا صيدم نايل يغرق يذلا
 وح و هوراعداحااواصائيت اونم ا ناك)ذ)امدمْيْكَشم] غد داذاح

 وها( ضراؤتلإذ | صادلل مدئن صيصخل فوت ونمان صخيداخالا ثا
 صولا ابواسنويحملا جفون اونم نكاد امو صوضخل ار وذ ف
 ثالداحإاوهانهيهمدقملا نكا (مهن ويب نكع مدد احالإرخاتو موهناذإ
 مكرتاؤلف قيسامرولعمازهداياتم ريد كداحالابرناونلإ يش رييعلا
 ىعسي ناهف هداه ىبسامرفن] موا عم هركذ ىزلإ صييفٌلاو لوقنانال
 ىحبام] ةوزهلاب مجرتلا نايد اعانه مالكلل زلجوركد يذلا اشنسالإلو
 رعيذت موقتو قلخسل| مدقيو لم اَِف قبس ايو ععدقف ع ستلاو ضييْمّكلا



 بد ئم لاق ارو [كه يلع هددإ ميع هدل]لوص لوقو لعد زتؤفلا لرب
 ةلعر لع نابايعطقناكن)ورعاوداب س اريّملالعداجلوإهرتاوغهسسافأ 0

 (ٌيماح ساسلإو اماع طس) نوكبثزالا ع لا نال وصلا م لوصح ٌْ
 _ انموحل] قطملا صممي ارك ص ازا سن ايفل ادركت اعل قطبلا مدت | ُ

 هلام مل يلا دنس سايقلالاقيالو هزد امو هلثم ممزق يساع لهنا ه ْ كتي نتكاناك س (تلاب عرقا سن زاوعر سمننم مرقذاك لقد ذام ١ :قمس) اعوراضت] و ةديقب صيصاخلا تميمي مدقت يذل صاخلا 9
 فدك ميس أ س ابتلانالؤلاااج نيصملاوحإ موقتييل عجب دسانلا
 ىلعلا بيو س ايقلإ احئلنلا مِوْمَحإ صرع لتوليد ارسم )كرت مليت
 عطقاهوهو ىو ) نس انّسن) مدقرو لماتيلف سايؤلإ ىنسسم لاعبإ]

 فدصلا دعّيمال] ى يكل رال) افيجضإل (جحإ ناك ةداقلا اغلا هيد ظ /
 الاب مطِقن هناق هيل ع(يفتعو رسوما مكنش اخي سنإةيمع يعقل ١ ظ

 ةيحضتلان مون فاروعل) اعامعلا نن اقل نائلإو ةروكدلادقرغلا
 نمسك رتف ديلا يرل)ل د شو المعلا ناب (مهنيب ٍكرفلال ام نا
 ةنظمرو كبت ىعر] ىحوجت لمرميل] ةيمف ان حو موشن كون ةروعلاو

 نالامرهو يد ] سايتل) يلع ئنّسلا يقرنعس] يمراعشيدع ١ فى نئالاو فيعلإ قل ئدنسابرمال) ضر اهي فيحنم لامتحإ لازييل ظ
 دوؤ در يلتفلااعل فت لتملا سابق ايوق هيف قرافل| ريس (تلامعا
 يعشن لفن لئفلا ث إي ور منعمنع هل يمر ةقستح ارز ناقص اضولا
 لشقلل ةعوضوم ةل] ازال ثرعلز وهتو دودم ا ناب قرفيو هه صاضعلل
 فق هد يد ناهف ةلامصالاب بيدانلل ةعونموم ةل)اصعلاكل فتم او

 ةاولإ غنم الا فرفل] لاّمح) وق نيف الو نم (سقل) تفنش لل | ممم 0
 > لانس لقتم اب دال ناب قوما )ره سع بيع دنو ملحب ترون م ظ

 لتاقؤل ةَسنلاباصعل اكةادالإربك نود ل ةطساوب اهلخلنقيناكأ ظ ول ئاراربلا مرهف قت كداوانبريبكل) سويرلاو جافابلاطلققتامأ ٠ م
 "ساو موقت اوس انك تا اعودلا س ايقلا موقت ي)ك ذك

 نيبليو سس ايملإ ثيم [عب ابي مدقتو هش سس اًماعةلعلا ظ
 اًضيدا هشبل سايق اع معا قلك يح موؤتمأ حمار ةلالولآ مدقي نإ ا
 عل إب ةلالرد) ساي ععةلعلا سايق مدت عاريا ميحد ٌْ
 هّنع قاف ةلالرلا سام داب وحرس ون لفحد (ميوةفع قباسل] 2

 تازوكرم ا 6ك كن ادهكحدإ اهؤارإ ةلحدإع ئالب هيف ععام
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 توكيد ايققحتلةنطمايئارمالا ةباغليزم ع)ثوكتناذاوج ءلعلاق في مزلتسبل
 ٠ رم قط لإ فر تيفناف لمانيلف يوما هدف ولعل دونبو عي يذل | ةلعلا سايق

 طوم| لفك هنافاذاما هر مازن نيسئادر )انور! فالا عع امةئمسو | ب

 ظافلالارناغتنمةرباغلا هوثلاومدلاهلاب قايامفوق بس (هنيونع بعل اوههن اذا
 وكل [ىل ب( هقسس اب مر يمرس نعومجت يذلا ادعالا مدعل) ي !ملوعب عش
 صالغياموإ كد ىطلا يف دعب منازل ]وريعطرمتعينابقطشلاب لجيمنا
 هنعرجم اهن)ناسإ لا كلو ميسفت ضالا معلا ي | هلوقو لأ | ريمتسسف
 ضرتعاو سيمنس مولر مربسفر اول دمرختعيزاد هب لهن ي | هلو لهل اباشنأ
 مالكز لإ ب هصسسييفاناولصل ربي امقطنلا ىنرجك ينافملوق ناب يراؤمل) علا
 مدعرزعلب طقفوطنلا موعد ئوكيالب (يصتسال] لا لورعلاَناوضا“»
 | ءخ اليل مسبام بهي مرعر مثال عباغافاعيضيس يملا موهفللكئولسلا
 /زيفااكنافلصاايغيام ولنا فدجو نسافر خل هك ة ميمون ابساجيفت
 لارممورشم ا ناناوحرصر فو هنمداؤتسمهإ (شعلب ىطنلإ تدان ماس انملاو
 قلن يعانهطنداو قط | جبال يد ئاميلعل دام ندوتر أو لاخشيجظفللا
 لولاه يزلإ ا هنإ لكل ءاسورعت جاوا ضيع ]خردل لول رموظوه اي لانه
 ئطنلاف تتمالر لم سايل طئادو هيو اب فصويئ وصي اذه ىطئدل امي عئاولا
 اهغومبف عرئلا[حلز مم هش( ةلعلويئ الو تلاوزضا حال ارلا لومل)يأ

 قب اعرضبام قطنلإ رعود وفر يسجسلا مل )انهو امي كلا كد تودُنب
 ثافيؤذل ا طوؤمياطرش نمو تاقرول )دره قراق»نمولعلوريؤب قطندصيو هلوث
 هصوصخ تافطاعتم نمر اعاب سلق ةبيمر عساني يِعَتلا هميوام تلك

 ةلالاوع ظل انوي وعمار ياو عقايس مزح || ةعلاو غولبلاوعطارتش الر ظنل دوا

 ل.اوطو ميلعم لهل قا سام يرازغلا جالا زرنا عىختسياذمىوركذ لوانتيال
 نوكيف ةغصلإ هزهدل يإ >(نسلل|مّيصاخيزل| ص خل اوهور مه |موهفمدموهيفمي|
 ةفسلاهدههل يذل سلي | اماضلأو هذ امسال|انلوف يئاكهّتصاك فيرد ارم
 ردابسم ا يئاقرصاماهد (ٌعاوامواست ناب ارم نوكبذ سسّررب| قدصامركدصاموأ
 كو)يصلا رة يذل| ينعلابالو:ئااب (قيرضد لعام اعنوكن إ لوصالا قالطا نم
 ىيعبل د دار قالجناليعيالو ماكنا ة رحم مع ط|رّحش | ىنعملا ناكال ار باتكلا
 ابهزمو اوال اعرثوالص | سلا مالكي نايسامةفرعم كلت قاعنصوف قلالياسمل

 تلادار ماده لعد (|معرفو هّمفلإ ل صا لصال/ و هقفلا يل | فاّسم | نعفل همت ازيسبخ
 هتفل|يهؤلالباسلابي|لباسع اء اع ي)رلوقب بارعالإريرمت نود يعل هايب
 هعورفو ميلخلا روسيه و درع |وفهلوقب نايبل|نامعوإلادب» بو اع
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 ارتدي |َمَبَورصْحنالهعورف تلقا دعاوقلإ ديل ةفاضالابولو ةيئزجل أ هدوسرعو
 هىظعم اخفوقولاروصتسال_مدخسبالامذإ اهلفعع الوأمإ ععلاروصئيالف نايزالا
 جاذتسا نم نكّملا امتع ل صحي ةلمعر عم )نإ نكي تليربتعي نسر اذ
 . تاذ تفاكشيع فاما ا نمملياسم فيااهيِنامام اعو تايسامانخا قابلا
 وقلب دكازوكو مدحب نمو نيعباهلاوةبا هملا د إوك| نم يرازغلا ع اتلا لاق قالع
 فولو ةرثولاو ةِليلإ هروصعا (قلطهرقفلا لباسم, عورفيو وقفل ل وص /ل باسم
 كوقنو|هسشنل يئن ةسيالم نم عاكسمب الم |قزطه نعمرقفلا لباسم يي ةفاضالا
 رجتسب الممول سمغتلاايجرباسم ملياسبعو عويج اهطغلاب ارم |نالإظن هئاؤجلا
 انقلاب (غنلإو ن هيسم هسفنليشإ ة سامو ويلعئسيو هيلإ عجريئزلا لصال
 يلادب ةراشال زوجي لوصالادعإ يود مدعم اهزمو ٌيالإر لوقا نه انيثلزامهيفاك
 نمز كبل | بهزرل فريش لا نم (مرذاءام اعصنوكطوعشنااءاو قس (هتروكلا
 رتل وز ماهفلمولو مذعءركيإل ناب ىالذلا نمي |وزم نياك ل وذ لإ بهذيذا
 هنفل اًئالئانمنكمبلو يا, نل (يالو هيَفْس علب الشم نيلوقل| ضالكقفاوم
 ابرؤاه همزذاام قالخاسار هلارياضم | ااوث ت دين أب ةيلكلاب دنع جدخ
 ريلععنتم) اذاو ركز كل و ثارملب فل الا نم نمايالذارثذ امن كتل هئاف فالثلال»
 اه ةرمدعل لق نم ف انئإ و إزاتسسال ميغن اعل بق نم عاونإل هتارعأ
 هيف اعدفلاخيامي/ب اهئلاومدا تعال ن ودا وجئاار جو زيولو هيل |اضعبو
 لاقي الركب ةسيم اة 93 الابءاهبل )ةفلاحم ءانيئمالود لوئل وسمر فد ىبع ريا و

 تركيسلاوهمدلإ ب اهزل|مدجن >ارم نال ريغث [عقافتا] هيلا باهزلا مرعمازلتسا
 وكوإهداّمعا موعلونئعسولسلا وكي ةازاويل هزدوخف انيالينن ا وعدت وسلا ز هنع
 نابسلا نمظوحايهليزد ايار باصزلام يلب ادهذلا مرجس»اوم ال بلوشانا/(ذ
 ذادلو ئيلوقاعرصعل ل ه)(مو فلتخإ ةلسم يف ثلائلوق تادحإ نينا ولوف نمذ
 مزلّسالافاقلطمال عامإل فرخ نارصعل|له) هبل صب منيل سمو يب ليصقتلا
 نا انوا لعين[ لي لب فالئل/ل ياس ميج اظ حبسا اظلادجوضواةباخق
 ملوولهإلاو قاومرقرخطارتشإ ِفابساعاذخا فالكل قراشرؤعربإ|بهذام
 ملووز حق ملوخد مدع ب هذيل دوق نم موفي دقوابهدموراوك نسب وعني
 باب نمىالضاياذو طعم عجوديلا باعذلا غئسامءانعمزعجينإ نلمواللع

 بجي راقتلاب نيرو سما ىإلائم ماما بهم ل نيا روج ناماكا يمنابهنمر هوفو يرازغلاج مناد قوعاجإلاعفاوم ةؤرحم طارت ل راش ولين فال



 كيب بهما ظ فل قالطان مم هفلاوهاذهو امال زد بهّنم دع اوقبام اعذوكينأ |

 ةيالااوهئممامإ رعاوقب ةطاحال نعةرابع به ذم اعف ةدويرشمإ هام ا ثودح
 يفلاثرهّيدلا ظفل نم مو مم اوه قلطللا دي ساو عيافول ف هصوقد بلاغ ععلات
 داثو((عل|لاوق/ت ادتئناو ةنسلاو باكل ]عزم مر نام هلرشف هقذلا لوص) فالطا يف
 لوصف فل طر اوف ب هزل ركز ف ريدا فيإ/ نطيل! ب هزيامر مح ب هزم او
 قلطمارملاِف رص ناك قايد بسانيال الوز هركذامو هنا قيالرئعاقلطم همفل]
 بهازاإاجبهز لاو جزم ةيلماؤلإ مامإنب) ميلاراشإاءاماو هاسيباب منع باجيايانو
 دي ولاق طمشيالون] ريلعونزالاو تل عام ديف جاتلا ركن ام هب دارإ ناو ةرقتسل
 هفل اكد قفلابامءاعهنوكط ايش نم مك|هزكذاموظوه [ئمرفَسس )بها زد ةفوعم
 مزجهد بيم اي اطيرش نولي لفدايوجلل] سن هنالوطاوتش] م دجر هوي يقل
 معنوئنإهقفلا عيرافتالث م لهلا ٍاعازتْسالولاقف معرشو عماوجا مج يدذب
 اطبجصلوكيناد هزت رشد مالسسال] خيو امال لامه ش اوان يدل|ارعهياو لإ لاق
 [لفرقفلاجورف والكلام او لاق نيل )امرؤ نلغلا ةداغسإنم انكقم عيشلاكرادبع

 ٍابّجلا بصنموزارخرعب انو نويكيكرنودمجئاهةولوي عقرفلاو فيكابول| ةجلم
 !وللانهي ةيرولا ل يمك ترطو وف هسسرا عاش امدز ىف (ههمبل| بصنم صحي( و
 مده يداهملا|ب صنم يمل ةبسئلاب طاوتش الالعصملا هرغامو جاف رين
 انفن لل عشنلإ كرارب ةطاحالابمقفلاب اعدإ نمنكّيل) طوس ]جوإناقيال كاملا

 انسياب يبوففلاعوزئلإنإ يق ارعلإ لفن كموبوو يدمال |راقو تايساع د6
 (ئوئاثوييلافاضمإة رهو هقؤلا ةلداوقفلإ لوس الاهروضد وّمفل| ل وصإ ف ناومإ

 تاكوللوقن اكاد الا اعوموصخلا احر ضقنلاو ماّيشالاودايرشتسالاو عورملا+لشَملا

 كويل هحسايملاناكولو تارومامل|ن ماهر عوقب اتللإ ضقتنا)بوجنوللرمالا
 ره ةعبرخ دسل بعلاة عارز مرجدائلو فك لوؤكب سان كرت اعلنعجإثيغرفلا
 (فقوتمداهؤجالا بصنم ا اكاد اةذووانول) شخ لزانإا فر هداج ميرو

 عاجإل/بصئمفقوتمزل ئيبعبزم عورملا اعف قوتم غفل لوصاو هقفلا ل وضاع
 ةالخ ا الاعبنعرابتعا نإكبسلن ع ّقايساعفيالز عوزملا اعيزين غوت نبذه
 | يبقطساولا ده هل زويل | لسكن وكي ناو هين ةفرصرنوكنا) >اجال| لقي الوقلم
 طياولاوعوتالال| نم تسب هنهيجئمو هببس ياد اّيجالا ف لعفساولعلفلا

 ل سف نمرطروبربخاةرصميز افراغ د اىرجا | عفّفوسيام»ايّهما/) لسو هس
 هبلا عاتي ام ياو الاء ش عم وصخال اذه مايْسهالل عالادجن خلل وك

 فم او فيرصتلا هنمو يدا نم (رلد|نماهذمل ي]اكهاال | طاستسالا
 نم الق جيلب نزع عرشلا نالئاسلاو ياهل نم عهاوجا وجو هب رصاى ةغالبلاو
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 ناطخيد ريفي يذلار وملاوصكنذ مم تفرعم بجاولإو برعلإوالعييفيالإ  بل] ل صولا
 مقباطملا ملال >نسيو هره اطو مالول [ وصل مب وع ث يكل سس ]نإ ل من داعو بوعلأ
 الورك 4يعيلا ما خلاف ماعناوزا باو ةقيقدم ا سك اودوم | نمدوم ارسل الا نيملاو
 نطعلا هرصلظز ترا[ درعمو ىمصالاو سول يدلل ثم غلب موزة نم علب نإ بجي
 لهو دال دموهو لاجإلءفرعمرتئوعم /رشسل | ريصيذإ لاكش[ ويا و كال
 ةفرعهو لام اة ورحم لرش نمو يد اهمنل| عوز هقئلانام اعنوكرنز اعومطع
 نايتايالاو يضتولاعرل]ةدرعع زد >اهرعلل/ي علال/ل ع اك وكنثإو) تار الار يست
 ل هركذامو تالارشلا لوقركدنل اذيدفدامء اس زمههرعل | كلت: يكب لإ هني |
 ِيراخالا نوار لاجل لامتؤوعم طوتشي هن علا ذ امج اعدرغلايالث كيو لاداعي عم لوخعم ا ايهم وفعلا ةينقنوحيؤ ماو ولت لوكيل
 تود مم لويز هئياوربز خايل مهلاح ةفرعمطوتش)(:اودرلا ولولا
 لهلاناكمادنعاويحام ناو رن عيرفو ساعي د قر مولاه فوعد ماثاطن اف جيثرحملا
 ثيعنئوتيوادودرملاةياورهجريئاه/ل مدن أكم)هرعدنع ناضراعبو ا امم
 يذلا ل رعلإم امسي ل ددعسب وكي م لو دف قمَقكلاؤم السلا خب امال لاق جرمال
 ةفرعم إجمل عسمو ير (خيل] نمر اهحالازز)ذاوميرازفلإمانل لاق ينال ذ ذي كاوومرلااننامز يوكو عماربلا مه ظئننازبدعتل ا دبه لم ةيصفرع
 يدنالوسلائ جال رتقلتو ميجملاب وسوم نيانلل) نيزهؤام كالا ميلا
 هنا |غلمييبصؤ ام اسوا يلا ليدحتب ريلعل ةفرعل لبق نماذه لوقت نإ لو
 ننرككرشإر نين اًهنوق هس ساوُديِمِبو قارولارطئافعضلاكذ امرث عدد
 مهووس لاولعضوخلاوأ دامرتتسالاوةعداتملالسلاعلب جمال ساعلل
 يوونلا ونة بنسلا نايبولوبولرش نال دقه حرجا لاقيالو اعرض رع افعص
 قابلاعالوهرايهر (ديلا نإ طا هاو مالسالا جيم اقذكل هاو مالا نبا نع

 كوالا ينيك ركذي هداف إسم فالخكش اقبل عتلاو تاداههشتتسالاو تاعباتم
 :ايبب بيسو مإكىلل ناشي ذةراولا ثايالا د يت ةفوعمو ينل اههعالا)
 هج |عنإ لاب ىف ارقام لكشتساو هي ياسر ادهم مو مالسالا وج ممالك
 يكد اودصاقمورثوةنسلاو ناتكأإ) ل جو جر فتسا ايف قوي ماكعلاا ليال
 مكعف داؤس) نكي ةلدلر صحف يوعلسبارو تولين نءايفيل و راصتقالا الوك
 ةيصاخئمرعلذهلو ايزم بورئح/ر دب ضعبلإ رمذيف نب دبي رلظن نةلتخأب فلم ليإاد هوو نالمشم ضياوهز هيدي قنلإه ازوكإئلالإ ادم ةعئاولإ
 الاى هيون نم مكرعإ ظقيتساا ذإماللاوةالدعلا يلع اوت ةلالدل طغت داش
 املا ةساحباعمدي تاب سب ]يرديالهاذاثالئ اهلي ملزالا ٍنهديرسغب

- 



 نهارحأر عئقت مالسلاو ةزلصلا هيلعيلوفةلال>وومعتو عنه هيف ةسادجلا عوق ون للم

 هلوق ةلالدوامويرشعةسمخض يدل ةدمرتلارج رقت يلسمالو موستالهرهدرطش
 اربع جرن )ال ض رالاو ت اومسلا ف نملك ثلا دلو ردن نويرلا ئشيامو ناعت

 ىةتلماكحباةلدإ نم ةبإلا ف هاودعرصسلا له نظااموردلعقتعمراو كلم نما
 نم قني مل ناب بالغلإ ئظل) مملوقدل صحب ةيالإ نمو هر دقت ونابب اين زكعو
 ينس لع تالالرل! ض عب اوديو[ ساقي لامعا لة دعدوضيالث ىّن مايحال) اي

 كك

 لمكم) نكمتلقرلبمامعهرئلائالو ملوش اذام تلقئافهاضتقم يئانباميل
 | ةلاما تبوح ةفلا ]م وعانهةقفاولاد دانيل ةراشالل هلبو اه ويست
 يل عرصتقي لوريل! بهذامرباغيامو اهرهاظئ عليل دبر (يالاز تاي الار
 صصقلاكف كحال ير ةئم>راولإ ف الك لمعت لا جنالإ ةددائل ةاعاومانه
 ادووةدراولارابخالازهلوقعيراؤفلا انو ناههه صنم طفتسي نإ كمان او ي)
 أهريشضتب افراعنوكينإ هيلوعشب سبر يدم ةارهاظاعسيلم ئحتن يعي
 رحارنعارهك سلا ءخبالو منعدم | ضر يْماشن| ناقد قووحا)ق سي داكد اا مخ ناو
 رابحال نافذ ماه حالا يقةدداولارارطالاىمةبلاعةزجو يتب الاع نوكينإهلرللف
 7 يوك طوتشبالُك كيوحل| بجؤعو ةيبرغلا ثيداىالإاماؤ علا لهارئع روم

 وعم رندل| ل عك ان اد عبي |/ لوقا ييتاا,جنا[ ياكم هددزن هب ريع اكهلز دمج هك
 نامل طوس ناو رثم نك ,تٌووعم» زر اول ثيحب نوكي ناب هول درابعتلاو تايالاويسعت

 هنظ بكر طابا ديرب يذلا لإ رابدالا تيززإئم قلعتي امزلايرعالط نم
 دامّيجال] هل عيل هيمو وا دلو يعم نموا هرثكذ ام درعسم ل دب دج
 يار تفرعم دامو موقتالابيو هلوهدوم هدرئ)د هالة لإ اجب نمو هاما
 نفل ميلا ل ياس ابو|لومالاب رسم] نمل ]لياسبمى]لوضالدع/ومد رفيرقد
 ضوء السالا ةيجنع موقت اي نيرلإ لوصإ فالْكِمَقْمل|لوص| يإ لوصالإب مك



 ينازعلا ادي اقعلا لوصا ٌةِفو عم >امّيجالاط ورُص نم بايمالإد عوهتارل/ لاق نك
 لوجونا ةدقتو نيلكتملإ قيرطاعامتفرعم ل يرتظيالو مزاد (فتعاوقكي هن) يدنعو
 اعوذ اميز ردا انه نوكيالث لوصالا دع اوقارعمملا رابع لصالا ل مح
 لاق وبال شاوب تفرعك لعد هشاعرضبا لإ مالكلج نكي ءإ/ق الطالا
 نكس اعيذاب عارجالل فزاخيرسلهدائجأ ميلإ يداام نإ فرعي ثيم السالا ةج
 وومانلابو ين انا لها هيض هرم فاو بهزم قذاؤم
 ا نيبو فيعضلاو ريهملاوداحللاز ناوتلإ شو لوؤنلا ب ابساو

 اكل ارم و زمزدي او (ججلا عفاومو لاجرل) لاح فحم نمركدام
 نوربطابنتسال اير )د ئقالإوهىذلاج دايز كسويالنا عمدا
 لمار ابورأبشالاو تايالا حسمت ةفرعمربلا مدن دعبي)و يئن ظوقو شل لا3ذام
 ”ويعوا عاجاو) ضم نم قال يل دإ/ يحسب فيلكتلاو ب(ايمسسالاكإمعلا
 يهاب | طارش ىوبإفرظنلا ةيفيْكبو مالسالا ة عش يزار]مامالإ هلاقاك
 ةرظنؤ (1.ل] نم نمايل نم رطمأ (منكس)و تامل | بيكذ ةمؤيكو دوردلو
 داههتنلإب صنم يرش قطتنإ كيف قاتلا لاق ىطنللالاهدشي الاضو
 يناشاعكزبموقت+ |اهعلاذاو) نعوم هبلاغتسالا لافيناالا نلميالف
 هل مابا بنس دن نلل مو

 دلاويونس الكنتي ل يبرر حلا
 اهدامد ]طانم نال هيرو سس( لإ ةفوعه طاوتشاب

 زاوه »اعلان ةيرهو )ني )لاقإب ةعمرشل) بيلاسإو هنعلا
 تسببت | ليرنئكسلوربفعيئلرزلإل وفاماو يداشنلل

 هديل جلسوتي هزم الكن)ي) سأيقلا نعم( ع
 ةنغل ابيللء مالم وصح يم يوم
 تم ضَتب (هيلغعم هنوكرجفت س يقلا | اهزجالاو إو تعم يا ةفوعيل| ياك

 دلذاع فوق ولاد || زمدهح| يكف سايقلا باكل و ناهوبلاٍف فيصل |مامإ ماك

 ىعراوو ةريرهيإ) نب) لاق امو اك ساّيل | عمد اههتجال عميد اشنإ لوبو
 : حض هلئام قف اويام ةربره ى] ساريعررةدقو هيلإةجاح الدرعي شير لارلائام
 ثيرهىك] نبا رلاقاميل !اراشإيتداشلا ناب ةماساو ةلالجمبىيهلثو كاحمسل) نيإ

 معاوابومبافراعديّرجلا انوكي نإ وغسني يدنهلا يفصل لاقوف سن الايلماعيلذ
 عم د بداح 000 447 تينا جيب
 هلع يلو ولا ذهتقعا وبل ساو عجؤ اشي طاش دع



 جابندل نو بسلا تلا لافد (ءئجللا صلال هاوتؤ لوس لاىعلا ل ازعل طوي
 هادااذإ قساؤلا نإ انه خعرفتيودامزجال|يفنّنرَةل| وعل نإ هريئع مالم َمَمْقاَ
 شاملا فو يهن) نياوقب وفيق مقدصعنم ملوقب زخايل هل حيل ةلسم يف هداعّجإ
 مشكيف ةلسمبؤ دنزوما امإواقلظمر مدا قحؤ الهدم نعطورئركءرجن اهررعك
 طرشي( كئامنإمالسمال) دج نعيامي ولعتيالاج لرجل ءرْضيالواهيق لعتبام
 4يغبالايفصكرنعو اهؤجالا سلوي شا عب ضر يذل ئاطلأر ياحي

 ددسن ]اماوذاك فيعصوعم يوكدالد اهوجنلاذإ سانلاضعن عنو كسلا ياعلا لاف
 علبلورماه|رع اوق ةيرعمر سيل ع سيلُم صاخب امزبحكمو دعي ال يذلا ديم
 ةيالإمالكئم هيا يزلاومالصلائيالاق ءرشسل] تاق قلطم ا هبعارد اما
 ٍضْو هبي دائي هم اروي يزئإو لاق ديقملاددئيملاب ةياؤكلا ضوف يد اًيال ند وعش
 د |دّمسالا هن مولا مولعلاايعإ يف ةيائكل[ ضوفهب هاثي لذ او يوتملإي ةبافكا
 | ةئداحلا باوجيوهوايتفلإ بلطي نمط رش يإ يفتسم الس نمو يوتملإُي
 | كرشافاملافييراؤملا رات إلاقرئ زكونإ ثيع ئماهوقتعيااباهيل عيل هوِءْنم
 1 ةنهنإ باوهلاو فْفْسْمِإ طش نمو ملوو قفم | ارش نمو هلوف ف ةسععدبل| نم
 يس رم| يو دل قملل دبلقتلازاومودميللد امينا ذاوج .(هلةربتعمطورشلا
 دال منو اْكدلَمل| لاو هئداحلا ث ودع ئعاق قسم اعقاوويبمداغإ وتم
 ل قمز هادو دمحم دج اذ وك رس نم عةعفاولادوجوف ل ذك يلعن عملا
 ةئقد لا طؤرشلاؤ الاى يل م الخالد إ يأ قف كذاهيث مييضيسحبل نم لووحوعف
 قنا[ اتفالإ وس يالاتفتسسالاو انفال قد ث يحي انفتسالإةبتر واهفالإ بترا
 عفناماريثك ل دؤثد احلا ث وراي فقوتيالل عئلادادفسالإوأتفالإ ع وصناع عئلاب
 | وكذامروب ار هاشم زولعموهايك د جون لام عش نعل عملا (تفّسسالاوانفالا
 :فاوحب(ىلةربكعم طوشسلا هزهكهلوفذ اذوماولا ف انتر نمو اسوم باوجلا نم
 نامهالابيزقتلاوداههجالإ ةدارإ ين ايرص هونك حرمك هد لوقو داما
 لاكلاود (يزجالا ةدارإ ف رص ير ذكى يلفتلإو لهفلاب داّرجال/ق مجند اود
 وهيَيفَسسملل ةبسلاباماوه انمدق اموهيف قفل ةيسملابامإ باوجلا بل مفلاب
 انكسل[ ير يو نيعم ب هزم امؤتلم نوكي )ناو ظوهاكئييمل) ضيا طرشي هنإ
 ديلقتلإ هند روحي هوانقسس) وكر نإو ناس لاووإ ع ا يوفالنك ل ضعفا
 . هانم نوكإال نار ديلئنلاز اوحياشإ لمن وكي انإ هيلا وبيشيس اماع
 لاراشا اجيدابرجالا بصئم عل مل منك لو اضعم ايماع ككاوسن حاملا
 لدا ناو ةقيطل راش ]وبه نا ك قلنا ملعملا سيلو قالإماوقرمم/



 3. إ

 .٠ [ غلام ب اوجلا بط ى ملوش نإمهلهد الص[ يق الإ ىفعللب ماعلا رع م ريلغتل |
 ودالم بتم الكا لصو تاس ازا همرتجتوإ اللعدوكالاإب لة قريع عاش زوج
 ةيرعمريزيامديلمتل| ل ه) لم نوكينإ هلوق ف سلو ير | ئلإ امل | لومف هب
 نوعولف اعلا نفسي هلزوحبىزلاوهريلقتللالها ن اكنمنافوهام دلل
 ريلقتلاةيلصاهل ىول) لاقرو نسكعي نا ومبلغ ةيلهإهل ص هناب فسم

 اتغيزخال)ن الر كذامد هم ناكاغإو ءاهيتمنلا طش مدقت ويل قتلا عم 00 0 ظ فقايسف | ففئالو لماتفدودرمى ًريإد ثيرعت | زهنإ مث يفتسل وه 1 مموج
 انآوجوفراب دف هنوف ميلاراش)اكعاديلئتاتفتسالامنضتوذنارؤلإ | 77” ةدديع
 ةنيلحإ مولعلا ل لعلاد بيا ف( فلا ددْستلإ لما نمؤكب سباب وجعا 00

 ةيوتفتسبسانلاواشملل بعتني اب هيوم ا وإ مرش داب رئلاوعو
 ايتفلاو هرقتعاووفرصني|رغلاب لعاذإريظي اول رعلإ ريحا رو ام اف ناكاناو 1

 اييشيووعمدلر |ئبل|ةىقاول| رضوا هل ةمقاول ل ةيمورفل] ةثداح)  هجاوج يأ
 نراعتا]ةنكناركذلا له اولئساف اه هلونلهدقتعيداباموؤ ملوح
 للا رتل هلان6قيَهَكلالد افتعال لراس س ئديإت نر اوم ئاو فلو
 يح هوبناعفلاى عفقا كشر اقعا عيلان يأ لصح يحيك
 هب عصا اذهو عيجتلاو عيرفنلا اجار داق نا هئاريضال(ىلقملا دمج اب
 | تهزم انفالإهلزاجهياع قبطي اى طشلا| فهنا بهل إد دجب يدمال)
 اعياش|بركتمراضعالا قلد عوقولاقلطم هرّمتعإو هِنْملماعولطإ وجي
 اهزعلاةّىذلان كي رماز]ب حرم سرج فلكل ضر ذكر اهئارمعتم
 او يدى رلخادن) يوامربلاو ٍللولامؤم ونجد رمزا عيش ييلسلا
 هيلوق رماومت نمنكيلإ همام بهزمي يتم اوهد يوئملإه هوجو فالكل
 هحوديو عماله يلة دال لدرتجلا مو هرتع ي)(نفالاز وج ميكايمالا وكيد مال
 عيوتلاو عيرعتلا احر دمي ل ناودلغم ا اتفاذاوعزاوق عماوجلا ع م عكر
 عقاولاادهو مجرمي شل لاق هنعرلفنب جرمر لن او همام )نع هب جفي الفان هنا
 همههو ءلفنت بهزلل عج موفي نمف ثزهيلا عش يو م اتااراصعللا
 اك زلاومب هقاحلازاج قفالان |ر كف و يبكريطب كودي ثيحبهانعم لوقنم )ف دعيت ١ء كاالوقنمرجيالامو هبه ذم نار وطسم نم هيكجامؤهلوتفؤملقن دمع 0 هثدإ هيف ربو جف هئل>|برقت ف عضد دنع نكلوت الك او تاععاولا ف
 هكاسم|ب ير( ذكى ملامو بعلي ددوص ط باص تكد عإ زنا عبامئاوهب
 ابرِلع صني ةاسموفتنإ نيمرحل مام لاق اعد عسوئاالإ هيكيوتملاذع

7. 

 :روكرطر شو لاق طباص تح ة عر دنمالو صوصنل | وعمي هالو ب هنن



 قدارئجالائموبلة رم ا هذهبملصو ىؤن)وقفلان هر فاو ]طنح)حسفنلا هيف
 هلإرعو همياه) ن ونظم او مولعل)و هوبص بي لهئالوس اغل|لدعلاب جر غو د
 هتلادعنودوئعسانل[لائسي نانو عزع فحه) بجمامم دعإسمال) نال هضاوميجي
 ليج انهيو ىدونلإ لاقءتلارعو ولعد دصاولا |دهإ رابع فليوا عر هاج قلم

 ةماعل|داحإر شيد يديفيناو ريع نم سلتمإ 22ظ01011 1
 يرازغل املا لاخزاعهالايتملا وقيد كادي سبال نمعبلا قرطتيامةرتك
 يؤن]هل زلعاذ هنوكو دوديرلعت يف هديلقتهِ اوك الع ماعلا لهايلإ بار اذا
 حبو ضعبلا لل ]لعق نيب وعلا د لعفلاب ءاوالاداقهنإ نمو ده امل اخيدقو

 ايماع وسم زلب تحن يعم يشل دلع يثذملادلقيدوق نور هاشم ةرلغن
 وامك اول عجم ىتنعو |هرحإ نرجو ميدو ن يعم بهذمو ازتلاوريعو) ذاك
 ًاعيجرم عئاولإ ىف ناكن]3هلايواسمو| هريعنم عبإهدّمّرعب ئيعه بهئم مازتلإ

 02 لبقم حرا ع رالإ نعش حبلا يلعببي الومروالاو ميكن ماس متع نإ يأ
 ” لما سكالود | يلرله ضني يرلاو باسسمالا م اخازهل/ذ هلقئدجن يوونلا لاق
 يار لقلت رود وش رارعمم نم علو خول غقن انوع نمز كلاش نمٌوفَسِن ]ب بهذب
 ةباويصلا ديان ناممرب نإ لاك :وةبايملا مرعاول|هولقي يذل فما يله دد
 يئعرقيالم/وانف نال ميسا حنه ىعزم َنِمثبهإ ذك ف لاق اوجاع بم

 راهدر رمل لفند لامالا | يدويث اهيإذتكالا نكح ةعقاولك ناهر(ضّكسا
 /اومللب د ار ادا ريوطر اه الثم يا اوعلانإّيحوققحملا جان افك ففوملا نع بم
 معها صل ةباديملا نايعإ به ذم |وقلعني ناره سيل ولما د بيها يوسزم

 لياسل)و اضو)اوثذئ اونو جوا اورظنفاوربس قي ولاة مال بهذمإ سي نإ مولعلب
 زياراليعلااراداعو يجواهونسزياسلاوزتهتناة و اوهمو] مال
 تائئنإرؤةعب درالإ ب هالمذا] ©ريعنود هعيرالإ عال يلقت نيعتي هنإ,ل صاح اه

 نلعب هلم لئاهموف طم اهماعصسيصختو ادرملظم د يسن عم
 لاجل ب علم مح ة قضم فالطال لوفأ اسرع لاق اوبل كسسلا ع اتلا عم

 تال لاقاذهللافررطومو لبلد ماذا جمدبق وشكرا هولاء يصازكو لفالاو امأقو
 10و لاو (قافوهديلقّتزاع بهن تونس يي يل اص نعرصْ | رزواتف والسابع

 نب عبإ نعول قناهو يسر ولاول ورنإ توا لكك نير هبههنالإب هلقيا)
 لاق كح برملا شامر داعز عينانكيو كيسا احلا كذامببوي السلا
 لاق مبهم تاشإيددزكيناهمزلب نيمم بهذُعبهزُمل| بوجو يإزهاهن

 بوببول] ةيشلادال مد هدد لخدو إ// ةدادعملا نمرمإ ب هؤمب بهُْملإ هلى سلو
 ناب هريعبهزمامزتلمدلمل) ناكإ ذا امر ]وجا > ريل ةسسلابلب انه هل ىعمالذأ



 نوحي واثلاو هماؤتلا بكل ناومهؤتلا هئال وعياله دعإ لاودا هدو هيل] هنع نرخ
 فاشل لاه ضعب نودلياسم ا ضعب يزوك لالا موزلمومزلي الاموزتلاو
 مزتلل وحدها عاذْع) بل مامويبو هبل يق شيع يازاوجلا عمو اوم عش
 تو كب الاقل علا رعي عوجولاهل يح للكإ هناؤرازملال| ب وصيو م دهب ل وتلا عما
 | وكلي قفاه لقا دسضيف كاوا هضأيلعم دو ظفبإو) م زتلطاواقاذث|يدمالاك
 يل هي اديعمابهذه ماعل] عزل اذ يدنمي فصلا لاق ذمياوو ظن قافتال) يوعد
 نم مهيد اوفلتخ] لياسملا ئمةلسم ف هريغ هلوويزخالاو هنععوجول] ها زوك

 ياراعاهيل هلا لضن)ةلسم كن لاقو لصف ئم مزمو /ن ةزوك لطم مام دلل خروج
 هوبا ونعوو جر ازاعامي لص ناوامنع عوجرلا هليل لوالا بحئم ا بعلم
 ياتففولقامو| علادجام عاؤ فلخلا باك فرصا هُم ةلدالإطاقساب يه
 ابرقؤافتالايورعح ناتالادهرمدال] علال ف زوك ب جاعلا ياو يدمالا لوف كسل
 هئعصرقتعالذلونشمي فيومي ل هلا رجد ى له تاشادرعشيام اهربعمةلك فورت
 هبال ياعلاد هر ملريؤظي لامه نلكي مام] بهذم همازئلاب ون | حالا قام هم نكلو
 بايرغل انضر ّمعاوم السا ربع ] يف](علطمل اسس الإ ابو ونار هل
 نصعول] عني لامر هانز وومنيعيو هريغو يوونلا مدلك ضئقموهو هرنع ومر
 عئنتم|لياسلاى موي (ينوهالاومامايزم ل كزم نؤي ناباهعشتنافسها ذم | ف
 دروكزلا علل ست دجوب لذ سعرا يف همزتلا مربعا وزتازاوجإ عفرمالا اع
 ناونعلا ىو ثولإ وت يلا هركذطورش هل فز اوجلادانلقثيوم>اكلاٍيلاق
 يناثلا ايصوركذلا سمور صقت] 126 مللطدايم (وبالا مفي ةروصومكالذ اهدعأ
 الاول قيل هردصم ]رشن) تااثلإ بعقول (كل هيك ضمني هيفولق ا عنوُكالنا
 هلق طشدإاجرابتعإل يل دوويد هاستم نيرلاب اصاله هنوكله داهتنإ معو
 هلعفتس فن كاعلم ناب حرمت اذهيو كسنن قف كاعام مالا[ فويل عددا اص
 انلاخي هرفتعدام اع ناسالإموقيالناوهو فيل اومل] عيل برش )ذه نإ لوقالب م
 ناقاذإلب يض اقل اضف يو ض فني اموكىل] نوكي نإ طرَمْس] لل جوع هس رمال
 لغتلإز وج معو :ةيفكساهركسم ليواتلا نوكي تيب صوصنلا ظلانلا
 بف يولع يلا هينا هغبس ىفال) ع شلا)يتن] ظل لذا فلا )لو تمل|لياقل
 اماوورفإو يونسالا هذع ملقنو أو ّملإم زج لوالإ شادو مد اك )م هلكئعإوملإ
 ةيضقورنطو ام ةزيوالدررذب لمٌسم] ياعلإ ناب امور وظنصتلاشزاوؤاثلا
 لمعلاو ثدبلإ ب وعدا اينبمامئابو دكغل] لاعلل ةبسلاب اميؤاست رند
 نكمإ ةلهاهل نهلتخعن)هن فزنا عوج هلا وويل ميلق لمع فه لع جيبي امع
 رملمُو ٌةِعونم 0
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 فلاو/ | داقتعاد بعالتل)هاوعدومالس] ]وب



 افوغبو لّميل| | صحيح لقلإ فد رت لاه عم نال ثيورولا يليل الوش شهيه
 "دال بعص ود ىذا طفلا اع لوهضمر(ن ةهنوك فس إو هيووسرو اسد هنوك
 حندال ا رهمريعي هن) ثدرفلك | ضعب ناقل موصنل] ظلام (ثم ناكا ذ| لب ملوفامأق
 صيبا ٌةوانم ُمَفشنم هذ امو نالو ولم اعل عش موهؤال| ب هزم ماه
 راقب وما لويز ئالا نإ قفل ا لِ كا لوف مهفاواواشا مدت ماوعلل
 لها نس ناكنابريدفتلا لمج] نم صئشتلا نكب ل نادرد د يوزن إي سو
 وهواّقلا ل طي ي)خفشسي نإءل سيل طه كبدقاستال قلطم اد ادّْمِجللا
 (.يفوريضمب باز ام عي نول سين |[ ئعماهب لهلل ةثداحلا يف نضل باوج
 ملا هلل سبلو مهب! لوفاعاس يإلاذ اه لّصسي ناب هرعمب باجا نإ ثيحزم
 دلي ن)هياع ميكى | لوصالا قلطإ شيممي اعلام داوم هناف لطم الحي أ
 نطو دبّؤع) اوس د (زمال] نع تقول ٌق اضورتنم عع ناك ئلو هرح ايبماَم ناك او
 لما صاوه يزل ]ويد دأبّوشالا نم هَُكّجلاطإءداههجاعاشإ هبلع بجي نالطم اكل
 ديلقتلا هلزوك ل يقو ممل هوضولإو يهل دب كإ ناكل عم لصالا نع لورعلا لوكيل
 تاركذلاله]اولشس أى يلام اوقلو اء يؤ ككل إبر لع لل مدعل يناثلا قل ف
 نوكلااعهنوكنع حرتيال ناب بيحباو ملا عوع هزه ادريجاو نيل شحال ذك
 نميشل| حر ن كذلا لها نم ئابو (.نؤوعم ىم نكمل عم هند ةرّصاعر يع ةلسملا
 (لوق ليي سلقتلاو لاوسلاد|رومام نوكيزلهوشلا ىلخمل لصحنمالوثل يذل ل هات
 ا عيكذب : جالب وثبوو هروح لوقمن ادي هويعة لوو صخملا >انتمايارزباذل
 هّمنعئ ابعت مدالقلا هرلق ئمولئم لوذ يأعلا لوس لوضلإ رن ء اعرب علا لذ
 ىباعلالوبفةرايعلإ تامشو لياسلائنعيف ةدالقابتفلا لمص ؤفلاف باطتلاوب لاق
 لوف ده ئيم] لوف ودحاولإ يحلو ضود ولا وق عاقل و مدام سو قغل وق
 هناؤص | نموصِلو داقتعا قمكبالدق نافل اعنا لام ىزلككدانز وج ثيعرخادهوجب
 نايلافقلاكم عش عبتوصينلا صال ئبامرصوتو هو لوقدن) ثيع
 الكلس لاضسإ باب يييدارلإ عوج ديلقت نسبا لوقو دحاولا خلوف
 جوخ نيهيجو هي اومسل)نبا[مص ىش ديلغتل| نم سبل لاقو دماو إو جاك
 هثمردانتراوهاو ل يب ولو هن صمد ملوقعت |افوعد حي اهيل ياقلا لوقب
 نوكيالامداقتع|ياقلإ ىلإ لوقلا ف اضانمرح ابتبال هب لونل يف عييجلا كوتش امذإ
 ريلفتلا دوت شيكل الإ لاق اذهبو ةرووضلاب نيرلإ ئم مول علل ورثأ
 لصف /هلإ انلوقف هلبل>ةدرعم ريع نم به ذكاْنْم هلوقد نال لومل/ى فدلع
 مهل بهازماهيااعالانملعلفواهياياقل لاغعلث لاوق| نم به ود رنع جرك
 نيرلإن مي عام لبد ًاييجالا لباسم نم تيل اههنوكلاهز مدابّهج) املا عاهد
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 رمل نم مؤليال تلق اف ك/خربعلو) نددلإ لرسم نع خر اخادزوكوإةرورثعلاب
 نيب نو ائئال هنا ظل نكل قا نه تلق !ذهىع هعارعإ يالا درع

 هشموواشلإر ائبعاب هلم فدوعتلاو ادموصُت كة لئم ف نيهدرخلا
 ثايكبنلا متل هلاقاد هلاق هنإ شبه م ياهلا عاوتياهد اةتعافر وقنا
 ر..ظيرش نوع رداصال و نإل  دطورم ىلوق )لهل اق ناد هل لوقا/ اعلا

 لوب نوكبالك اهرك )اما ههر كيل ئ جالب هلوئدو قطانلل لوقب سلي ]داو
 طابئتسالاةيلهإهل نم اهركش خلا لزب دا/) له تلك نافانيلقت هلوق
 عوص تفرد نم نأ ارم او اهزكة مدعل يهاعلإ يلا هركذ نوكَن يح
 هناقلاف فيم. لوالا »اولا ناب الا فيرخسل] فو اعدانب سلا مأتلا
 لدؤجم لاذ ةؤرحم عمؤشللا م .كياصف عمليلدةؤوعشر ضمان و خي
 انا ذخامل م وئاع مون ناوديلؤنلاةقير يويرفالإوةفرعلا قحفوعشا
 لود! دهإىقرفب| فدرعتلا اره يرن ذ يركن | ظااومد هممت
 ماوحإلا نمةركذ ام هلوفداقتع| 11 هلعسدلا اصوبلا لوع
 ديلقتلا نايا ضعي بهفدناهربلا ينك هيلغهقاطنالا نبق رعب
 -تلوُضنوكينإ ونه هَيدرطلا هزه لس نمو جالب لياقل لوف لوب
 البرلوفرلعلوىرنا وسفن يح من اذاديلغت إبكريلشمدل) ايصوثلا لوث
 سلا يلغي جاوا هركذافنن] حم اعاللوبقلا رعي يبا اف ىيععاعوجي
 ١ |ريلقل ,ىىإ لوق ىاعل|لوبف نول نإ عنمريدس ايقو اكدوكدلاقدإطيل ادش

 |يىلإ يز مزمو هيفوالكي ايو اعلا قف دبي لوف ن) اعراب رشي
 صئخوهدفزعبامى]لداقلا ل ةواؤتعإ ي)الومَق ديلقنل| ثول اق نم
 ياخ مولابلباقلا اهب) تاق موقد (كدلوفهن] ثيح نم حا ل قولو نم
 هزئإاهيا ل خام ىنال يامل اق نيإ نم مرني ير شال دقتعلا
 ثم لوهلإ لذ منمْرُح) يذلارمالإ ي!رئهيحزمو هراسعان ىإ لوفل] لاذ3
 لدفاع لملإ ومكاد رسل ىءاسلا فدل نمنع ! نهرو هريعق] نفذ
 لقتل عما لا ءينئهلوقرحلا | دهؤف )ويد لم انيلؤرظن هيد نودلياقلا
 كونلإ ءذْخَأ حره دحر يرشلا لاقململ >ةفرعمر يع نه لوقل ده
 ويوكرليل د ٌةفرعم عم لوقلا ٌوُحإَو بلقب ى سلا هيباعيرب مت وووُملا نم
 امهقفوتلدهييلل نوكن نإ ليل دل ةيوعه نال لياقلإ >انيجا ىفادد احا

 الاو يا رنه ثدبلا بوجو ليعرانب ضراول | نعرتمالس ةفرعماعأ ٠
 يلقن ناو انريعمرمرنعر لإ انههن اهرسأ مما نين 0 يدم الع سيجا )| ملدا عردَقي الو اهلك ةلدالا|رقتسإ عفقونم هوو الغ



 اوقالاو عاب لاك ةريبمل) ل ومالا ف ءابئ الان اذن ص ارك الل ئعمالث لوقلاب
 ذ عاشت واور (عسضاقالطاد (رعالاو يارل)|عؤلطي لومل ناب بيجاو ون
 لاء دورهلا لُهدب وهوروهُسمزابعوكئف يز ةبمرع ةقيقع ماكر اص وع
 دو كبيلوصالا لئفم هنعز هذ ديل قتلا يف لصا دعما ده تحج نرئيو رمل
 اد ىئفما لفم ياعلإ ناب اوتلطاو ديلقتلا ومو ىف لئخالا عضو عملا
 لوَش ديلفتلا انذكن اولاد نيقباسلا ثيردل| تح هوجرداو/ر نم هوز
 ناو ةيكى يل هسفن قلو افق ف لقبر َمف :جالبلوفلا
 ُقَعكَم عل رهو هزئخاج لمهلا عمل باقل لوق لوس هن اب رزقتلانددع
 الصإ دلفي يل ىيذ نإ كييف هراتكك يئلاو ياقل) لاق مداتعل لوقت
 اعل لوو بهدي اه برازخإ مِدإ يغسل[ هت جير لاعل) لوف ناد
 وصتيالهن|لصالا اهم حوتيت هنلولإ يلعب صو او يماعلا خي
 25 عيوش الو تيولا لوص) ف الو ةهئرشلا يحابم ديلقت هميصتربأم

 ةمسسلا

 ١ لوفي ناعاسو هيلع هيدإ يمول نإ ناث فاعلا ر عا عيفيماقلإ هلاقام
 دارملربشت دمج ناب هلوقو سايّلابرسئيو كلا لوقي ذل هلزوكيذ اهيا
 ذاوبدارم الب سايشلاب ل وهلا ئاوهج صومدم اول | سيلي) سايلاب لوي ةاكملوفب
 هيلعلوسللا زر وج)ذ)لوقي لواتلااذهو ناهوملإ راسو >(هّيجالإ للدم
 مد ثيعُمداقتعإي) هل و لوبد عسي نإ سويف >اهيدبلامالسلاوةالسعلإ
 ةالهل| هيلعونه دا. رتج نع اهش انولوف نوكي نا لاخال | ليلته ئذامإعي
 كوي ناكاناود ادوجنلا هلزوجيالناكإ لموتجيا) ناك ) اناكاثأ و مالشلاو
 كا ىوبرلا نع ىطشي امو ملووو ( حو نغايسرا الوف م اكمنلا نم هلوقيام
 ثبردلا و ناوعلإ نمايث مزلجلإ نصين اوهو ساسق) جون يد الاوج
 لدي هئاث لوتلا| ذهن هديا مدر اش | مم ونادر اع هدم نوكياارجك اجي
 الف ىولاب تاكمالسلاو ةالصلا هل عمنع ةرداسصلا أكحال| عينا يع
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 مهنمرو مهلا هبلعي كيد اد هُوُمِلْنِإ نم من ]تم اقريلاهدانساب ملل
 :قوو سو يلع هما ايصدلد اهحال ف لوج هولعو عماوجل عجبت مه ةييهطاشلا
 مداقش |امع بتوع ضال نيب يم يرسل نوكي نإ يبل اكمل اشراوقل
 اماود اّبجإ نع نوكبو ىد نعررصامي بانعلاثوكيالوارضلإدر دب يوسا
 هانعهن وكي ناروتو دال وهذل يوهيل] نعقطْيامو ناهد هلوق
 نإ رلَسِالاؤهم وب ىددالا انإرقل| ام يومي نع نارقلإب مقطر و صنامو
 3 نابميلا وا اذز> امبالا ف انيال ةبسقئابومهت ولو ىف نع هنىطداملم
 يو اضل در ظن نكي نارل] مامال] لاق ايحرو هبلإ دئتسيامو هد امّوجإ ناك هير

 ؛ سم و ةغلابم ايحو هاهس هناب بادي ن) نكمد ديول ) | حولاب نوكي عرتذشإب ,١ 'ء
 فالذل لعهد هريعكيونسالإر اقداهئجدلز ووجهي ةلاولإ خال ةلدال ةئيوثل انآ

 دامهلل| نوه ةسممالاامإ يوانغلا ف لوبمدلا ع اف فاول رلافامايع

 دوادونإ هاةز ام ُينَمَفالإ يهز اوجاعلدبامم دوابسل | رإئل) لاق عياجزلاب ايو
 00 ديب ربسراب وسر 4لاقرنعس |يمرمِلمي) ثيدعنم

 | اهفوا نار كيو مقا اه) قل راقف تددق اييشأو ثدراومف نابعتْمي
 . | اقبشن| نال باسل لالوتسالالكشيف) له اعلوف) ياه هيلسلوءب م
 عنلادّيجلا او مالسالإ ةيجلاكلماتلككوتنلا م اضفلا ك!برت|يرسالا
 لصاراصوئال عرملا يع يقل نو كلصا ياهو ساقف سور لعس اب
 اوفس هل ويمد اءزجلا اهاو هيلعقمال) تعقجاولايَْكَو لاق صنلاب

 ةرشملال جي َلوَعَن ةَفشمو ةغلك هشارؤالا عتسزلوىتنإ لسمك خسول] فرهتتا
 ملاذ جب ةفرم معي اقدبرجلا نمذوذلموهو ةاونإ وجو ثسوجالوتنالثا و

 ظ هنابويعسلا يت ةروذلا افييساو عسول] عافت منان مضعبو ةفاطلا
  |ٍقفلإ ف صوياروووملاءاولإ ضب عئرلا جرجملاب لب اعالطصاوكاثلا
 ظ تضخ ومنأ وصولا يايا عولب ف جلدالاٍييرظننإنمرودعم ا ماع
 مفصوو | دوصّمم وكي نإ /03مْز))نمز لوم ايلعافلا مادخ|رلجال ام
 ةاصام] ) نمر لوف ىف نمو مصْر الد يئد] فصو نم مهما ملوق رصقم اب
 منم وز | ضع بو لالرسس الل ةسومإ ث اقيوصتلاملابد ارا |امفم ا

 جارد نااعرممك| ضعل نايبلاماو اين نوزأت ابثإ طلإ  عرشلا (كاوه
 ] 0 داوقإ ة لجن مركدلا علال ضيغسللاماقروكر ا

 درظلا عزت مكر ب مي وضع ع ْ ظ
 ا يلا ادبيات غسل ابل جولة ! 4



 عه ميل] اتي هنأب باجي الإ رنع ينغتس] لصك نان هيل] لوصول ي) نصر
 يالا رعل) ازارتهر د ابئد اوه ن اكن ل و ل ذابلل لوصخل داوم )] ن ابل كي كلذ
 | مولل يرحسروو] معسو نو هوهام ثم | لذبو يفر يعل ذب حي
 ديرب نا وحي رعلا يقاركةريعل ارمحبل وشو ل معلاو يوخللايع شرع كك
 رع ذاويعشلا لالا يقلب دبيقتلل لت الث دايزحال لطم فيرخ
 ١ ل3 هل دال) لهاكت) رامّوعإل) سدو همم ي] ليدي اذ دام[حال] عم
 لمالكي اك هيلع فقوتيام عتسإ نإر هنهعرم بيس ىلإ د ادّوججال]

 لماثالا نوكيا دمج ) تلف ناذ هئايبرميذل] ل امل لعزانو) ملهم يذلإ لاجل (
 نوكيا] هضم عبب لكان اب داهيتجال) هيلع فقوتيام عيهي ينسي ملئمذ ةلدال)
 لمح ك قالا ن اكن هلوفب دييقَتلإ كلا | ردوجم هنود دعب ةعاصال | ديزي
 روكرلبإ[ك ل ضدانوجالا ضربتعي ام ضعبب م اسن عون عدل اديك وكيت
 (هكاركذ اهل مدس ناو يوئفلاو بهل يدب نعازارنعإ نوكيا
 ملوف ف هدليئاكذا نحمي نوكأ ن]لوجيد انجن ةل] امرك كن را تادرس
 نمالوايزونل در ] نمد جم اددارب ناو: بعا جانب نام بسر ين منكن او يلاعن
 اهلوصس ل جلل يإ ةيدايزبالا عئرفلا سرج ناكد انّرجالل ةفصيوه

 < رع رمل و ياهو هن احبس وم الشفت هتلباقم ود لجلا يإ هد اجا
 تسيل ةباصإلا تلكن اىر/ نك «زلباق ميو قد ةقذاوهل عاليا هئداضص)
 يعول باير هناب كسلا جاتل) باجإ تلفاميلع بت] فيكف معنصنم
 ريالا هوكي نإ زوج مالا ذلالو رعنصزات) نم ناياذإ رع صنم سيل م
 لمانيلذ ىةت) نيدلقم نع رعبتي نماهي يرسقي نس نسيمنوكاجيفاثلا

 عقارلا ف عدلا وهام تلا من| رقع امفلاخماداطخاو (ينو سيؤجا او | ٠
 هبلعئالو زنك تلباقم يو هلعالا | هد ايؤجإ اع حار خأ هلك
 ملاناب هد ايّيعإ ىرصقن)ال| نايساكع طاق لانهناكنآو هثاطقب بسب
 ُدامهنهّقث يذل[ ي) لكذ ليلد قابسو مناوهو هلع الف معسول نسي
 نافقايامف ليلدلاداربإ نم يهفي [كابيمم عووملاي دمّثلكس بل هنإ نم
 ٌةر (ُسالل ثلقاطنل) بد اج قاولاو ةداصإلا باج افل !دريعول تلق
 اكشران ىيلاطكلا فالئدل َةدِقنو دايئنلالا ىعةفيتدا ةباصالا نإ ا
 أًماوهل ةعتن سيل و دارؤعال نمو زد داوم | نم لانه مرعب علب هع
 >دوكميفافلا نال ضي] اطئلُل ب اهّيافلاب يراخل] ةياور ئمقايس افون



 زوهوارسهم عورملا ْي ديوس لكس يلهن] عمم لم اتيإو قطعلا
 89 د نلوم ليردملاو ةراهإ هبل عيو داو امزك هدل) ميز اعراتدروهرمجلا

 هويصْفَت مدعل موت امرعسو لزب ُتيح ةداصال] مدعرنع ماي منان (شاكمال

 نباور مو فسويو)و نالفابلاو يرعشالاكل اق نم نييلوصالا ىامّلمو
 يلع انم مإ بيم (دوذعطاقال لقد امهحسلا عورفلا يف ديد لك عرس
 فس وقح هناا[ ناو ديزاد اهزعإ بق نيعم محامو هل سلما
 قاالقابلاويرعشالاه لإ بهذ ايم > اّنجا هلا يدزاعو للسكن امم
 ظ لول نيدونون لل ذايعاوجحلو دس مك ةداصاو موج قل | ورعتاولا قف اهو

 ولا نلو ردسي ياس نالوا ام يلو قل: دغر

 هاوس راّيمتلا ةردافالد|ب اوصل هباصإبنلكم ههزبلا نإ ةمزارم] نابب
 شط ضوقلرعسو وف سلرردوونعب هتباصاب لكم ناك ادخال قدا ] ْن اكولُك

 درو هذ تمل يل) يدر امر يدم لكل ةبسل انقحلا نوكتذا حيف هليلداطنو
 ديلقتلاه ل وجيالونإ ةرورنم دار وعلا لي قحلا ةباصاب فله ويم اذإ عنم

 دئعىهوهاموإ يدا اوس مسولار دقن رط (ضس ةماعلا رضن جحد ّجحهلاو
 ويشبعمولب الدهبجو مل هل بوجه ورمل ذئب هد فيلكو أطقيقا هس)
 تاقديزبجلا كيكريلرلا بسحب اقعمهنولكهي ةدروم ا قف فكي دهر نجرب
 ٌعارفَس ارعد هلعمزطب م 07 ق ولا هينا رزع اطهخناك

 يعش ايل اطمن وهيل نظيد) اعرومامدث اف بلطلا يدديتلا
 دعس نوفا لع الط نك 9م !) اع تن ظياجرب وهم الغ

0 

 تاهيلا عيج كت ولاهي ايقسابذورومام مهن ليلوبايرف يديرها
 ليلزباطر مز الإو مهم محلا مو يدان انهلق مد (نم)اهلاهدإقلا
 ةوصفمو ع ةبعكلا نال شما ةداعإ م رعأب هدو ةداعالابوموب الهنا
 1 ل اا 9
 | امهرمالاؤفةلَسلا > دخن كلر نإ هثإب فيإ رب د (ههباص) ماقم هت ارص| يف
 1 امئبادصإ نظن ىقتكار نال ردا هند وكت ناز اوبل هسه لعرركذ
 كاف ةداعإلا تبعي الينا نيبتول هنا ةاعدبد [نلا4 انلوووه
 ركعإوهتيرط ايوه (لا يفانبهزم ثل انالرنكل 1 سيفظلاو 1
 ولاكن يي انني دعاول|لعفلا قفاضنإمزلَسب قعلا ددغن نأ ميلع

 انأمر ورحإو نمزهس لإ ةبشلاب نير |0] هاب بيجاو لا ب وهدرمدعو
 تجيالامببز اع بج نازاوك ةعونهل (ّعسال افالاز مموزلل اًمرحلو



 ساصتخا عم نيموعفل نيلوسر هدلإ ثعب نأب لسرل | فالتعإ لسعاع و اع

 وحار عتب نولبافلا ]وه فلتخإ مم هيرلقهاعدئااعبجاووب
 ناو ثكاضعبلان ولاقت ميمدةفشلاف 0 لاك
 يلا هدايئع) هزد) امم ارو طك يشل ب وميدو رم يد)ئم نإ ئعمب

 ءانكمب الإ [عاملابيو تعين اعتددنإ توام امو نا ايوان امأو دوج م
 وهام (هرولبرمالإ سفن مد وهسه كسب لاوهذل] نإ يفارقلا هلأ
 بهذ اكوليعل [ميلاعن هللإ نول ثيحب ةدسْمل ]اردو غسل يعاد
 ران: ىداصيمل )د (هقاولاقررلو اس ثاور_رعو قس ودون] هبلإ
 النهي نإ فئالو راهتنا الاوتب) يرخ) ةرادجبو (كتالئاهّهجا
 ةجفاولاي هلل (عالهن] لهم محملا علاش إعلوَملإ ذهل قس انافارتع
 ةمذو به دو لاق تح دامي ساوحلا مالك ى ضئمب نكل ضوفل ل سم اعالإ
 بئلطلإ هيلا دعوي |رملو يه ةعقاول) يف يلاَهن هللا ةيوصملا نم
 ابيمم ناكر زو هتباص] د هيجان لكب مل هكا طه نم بلاطلا ذبالذ|
 لازعلاومامال] هركذ) دك فلقام يدا هن | بيع انفك ذ] هربعي ملناو
 انصم), كل |يمسئا و رمعنلا] ةئطنكب ئلباقل) تهزم ةنيعن رهن مكءالَو
 ادهم[ نعى ىل) نإ ف يرصلاكو] حرصمماق يهن) هل فلكام يدإ هن) عع
 ضعبلإرنعو هلوقب لوقلا) دهْنعغقْنَل| ب عاصر روُد ف هئم مريصاو
 لكن |رلغاقنودإىمرةفيئعيو] هلاقامإر هو أهئنإ طم ًارتب) بيصم
 يعاب راما عمل نكي لاقيايؤنإ وحلو ههنز هنعمل او بيم درك
 تهل هجر لوئئائا|ض رمل لس اهيا ارملو (عهب لوقت دارل] نإ
 يلعامإ كول ]| دهن ا, جحا و نضحبلا] ءلطتن نيلئاقل| ب هد تم هنبعب | ُنِه
 نزع ئمو السلا و نال صامل عروق لولل| نيهميوس شاوخإر بوقت يع
 ا م م _
 مكث نيعتف ةقباسلاةبوصل ةلداب عوقولاؤنل عقار [ه ذهل كعلجلا

 ُد اوطهمل نوكي(] وبال بلاطلكو بل اطررّرد لان ىاتلازر رقم
 لالا زك ىوسِب بيجاوررقموميف ةلدال/ىلتبا وذا و درج ا طم سل
 ةالسل) هيلعولوؤ لوالإ نإ نيدوحوبد يش اوجلاربزقت يلماو مدننا
 نوي اع اوجالاهرحاث رح هلئاطحا ناو نارمل هلق باصإ نإ مالسلاو
 نابدرو رن ذكه ب اوصت سيمم ا ب)ون قرش هباوث ناكا ذب اوشلااي
 ىلا لوقو اهل هرم الل لاثتم | ود ارزملل ف هدك ايعوهام ملا رجا



 0 1 ظ
 ىرلع يم الل ىوسةلالدب اطيز وك من اّصالإو كسيلغ 1
 ال هضاب اعف (!2ناقا همي ماطخخ او ئيل باساب مالسلاو ةالملا ْ

 معو مخ دال لدن «دادب ناسا حلو( الاهل الدلع: بيملو ظ

 مشيا ةنداقم اعمال يضُ اعرطذل الامل(: زكا هد اهيتجإ نك لول هذ اندرو
 |ائياناب اكيد نانو العدل لعقت) !مقديرعس)ابصونل اذا رجا اع ]

 ا هضولااهابرشتوءداهبلؤ اه دوا !ثاعرقما لك ةماعلا

 ١ فذ لغزورخو انبالا وهف يبا امرفرعتمي انييوسم ا صوصخ ا
 ا نارميالعان :ريالا لماتإف نامدووإ لن افتنا نة يدان ظ

 ا كيبمالا و >انّيجللل عدوم يلد ثم لكوماولل اًقباطم| مالو قلاب /

 ظ هنفكضاهالونذب رسل نمل ىامالغنإ ىلإ ةبوسنلا ةيمالكل |رعارعلا /
 يف بيض تارئتعلا نعم باقعل) ى) برسن اهئ ا) مالك فشلوا ٍْ

 هر [راوهام ال نه موطنها ظ
 هدَقصم عوقودإر 0 م بيعها, درك لكلوف ىف يزعل ظ
 تعروو جوزف ثوار تلا اهب فورم اعلا داتا نويبع 1|
 فللثاإب دلوع هنو اناوزتمرممضؤل صالات لعل ظ

 ديؤجم و شراعم نيب ذوقونيإلراننإ ل هانم 'اليعو هيلانقدرافللا ل ئقاع
 لانا 0 اهيا مهنا نوعطنب/ب
 جاجزانالشح عاونل كال لدل)ذ رو قف يش اوما يلاقد اجار رن نع
 00 | تود ةللا ]مشي نم زد عازاأوايرسو زل (هئازارلوهان)
 ا ا + ىف: فالكل سل نمروضُيب فيلق لاو ةلبقلإ ل هانم
 كاش كب مادام قالة اغا ادري اقيذ نكته نإ
 ناك زيعلا قيرطب الماش نم نإ يارلافديفبال عر ببس قراكل]
 ةااورقتعملا وقم ةدلرا نع ثيدرعولا اكإ ةددس يقارن
 له) يوسصت ىلإ يدوب وعلا لتدنال ممل لوطعجرق والا نال
 وس اوم وجاك م ابلاي[ةلالنملا
 يدان رلالنملاله) يوصتو ءداولا يي (ىاوهلل قباطم هيلإ يدإ
 :نلانمولو وق اكر اسنل) نمملوقب مهنب 1 موزلعيللهيلإ
 تلف تأ اعتقل دوب اعل عمو او سا ةئالُثةهيلال| نوكيا
 مهي |ويعذإ نال هدلإ بولو !هبنإه وحزم نيه | او قو زَّْعاس نذل
 تالابنوديريو سرفل] هور و نيالإو بالإ مب ناف[ةثالث هدانولومي

 تاذل)



 ةمرق تاودب اول اًئرَقف ضاوعأل اعل ئتنالإ عاشمال تاوزلاوهلافتنالأب

 لان ىونل) ماهدإٌ فد ل اوملا نيل الاب مهلوق ىف نحول نمةيونشلاو
 ني طلإطروئلاباو از ,اسلواهتازتس) ثم لاهل داق نايرق عدنعالناك
 روئدلاوايضم نوكت نإ هن اس ما عونملا مرع لظلاقالأد فراعتل) قالَ
 كلافوضو يف سيئنلاكمترذل مم اب مانام قالك مقل طرت عل مطاب ماقام
 يلا موب دقو ىبن] ناينعل) نإ لج ام/دير]روئلاباوضلا لبق ذاك ريسلا
 نيستا ؤرمفملا فاوفلا لاق اكوحال/ ل مشرام هبدير | هر إ طعرصتقإ ذل هتإ
 نكيالقوسعلابازإ ناموفيالناضرع اموت اعقعياقرسفازذاواف فا اعمعل اذإ
 نموهور افكذ او رسل نعّاييسام تيار ٌمامهمرق الو (مهسفس امهمارق
 نع قسداهرطن ا حلو هلالاثوك جراكنإ ي] نيج ونل )مرفت ك ماعلا فطع
 درولاوهج يحل ) عاق نإ ُهيونشل] م هن اصيولاوةيؤام | لوفكككراصتلا
 توكو مسجلا ورق مويه ن اًصعايالظ هداسفو ديسل| لافي ظل وهشلا
 ونلا|ولاق مناف فراعتلا يوسر ماعم او دار[ مئاكو هيلا اهلتحم هلالا
 دنواهو كر) نايؤللا فا لرلإ ةثعب ميقت هريصب عيمسرداف لاح
 وبلا نم قول لاكن ثعبي نابت خال ث مسجإ] وعي | ين اهسجلا ياعم |
 هتيعتر ىلإ ذهداعلائ](ملخي ةمال فلس رقتعمواديل] جورلا هسا دريد
 لاق نابع صئشلاتالاعازجال ثا يز هل ةيلصالاءازجالا سلا ميعشإب |
 نجلا لهاداسجا يداوي ثالزعة اوس انلارئتتكمالسلاو ةالسل م يلع
 بوح قىت ابونعلا اظيلعتر انل| ل هإ د اسما ثذ تاؤللاميلعفوتنل
 انوتسميلوطودإ قل عىيتالثو ثالئابإ نوز كم دوم دوبل لهأ
 كوب سه ىلدولو رملي اهل|(وس نإ: روو عرذا ةعبس ضرع
 تفاهيلإ يبا زنعلإ لوفاماو ل جرد ديب داعي هن | ملاذ مهمعب لاق لجو ا
 دائسعدنإل مازلالل هكخ(هافاشدلا ن دبربع ادب نوي نازاجح اعمل نا

 داسمبلا ثحاوركت] هرب نع فس الفلإود اصئفالإ ب َمكف هب
 فيهيلالإ ىئشاو ميم نويعيبطلا ءركلاو طق حادرالاث عد قاوملتخلو
 هدبإ نيدودكورجلاو ةماقتسال) نع ليم اوهو داحمال) نم نب نما
 استايل يفدور هل نيذلا نإ يلاعتملوق فس ابعنب | نعوررعم هنعداع
 ليش ل شام عجضينم عا از هو رعضومر لع يرعضؤو مالكلا ليربتوه
 ةتافنم من نةاقسالانع نيذلالاو كيانها | ضعب



 ظ | كاس اد ميرايتخللاد ابعل] لاعدإ مَملْحو يسفنل رم الكل اك يلا عن

 يلنمل يأ ماليبٍركَس هنز اولاف كيما تعللكش افعل ئم ىنثونَعَ ةرخدالا
 ل مدت ةمقاو يدين ءابعلا اهو هاف سيلهي ماق :

 | لشمو قالا يف يبالي اش هئاورابتخاب لب بايالب ل لسسالا ليبل اب
 هلولكةيراسعاوإ قلك لاكةيلعمو| م الكاك ةيتزذامإ ةفصصلا ُنالَهْن الث ءلثمأب
 رلخيو ةطوسمايلاطن|عم اهو] نايبوةروكذل قيل بها مدرك كوي
 يرو لا عد لاق نمي هد هتماع باوعمت الورم اذه قيال
 فالإو ةسْنإو باتكلا | مدقدام ايوقوِرم لبانسهم غورملا ىف دج لك

 وفله زهل بسام |راصُم سلا نعمل اعتفافلوتعملاو عاجلا
 تالإامإ ميل) ةجاعح ا مدعو) رول رلك اعهسنتلا تنهض ةماذكل] عم

 1 يا ب
 اهو تملا حاصل ثرجلادو ثرحل] بحابعل زغلاد 1ةالصلإ هيلع
 بارهم | ءوقتواهي عفتني ثرلإ بعلصل غل 3 57 ابر[عمالسلإ ميلع
 ويلعدوإو او قلم بداصول لوس نا افاهومرب جحش ولا اعمعل
 ةدلمل هبلعن السلاسل جولان أكو داد اهّيجال أبرم السناو ةالصلا

 وا ةدررع وجل السيل)) ةالصل|ميقعدوارل ا/و هئالعمالسل)
 طيف نا ,/ثهلاهافو ايمم ايوه كئناكاذحام,د انّه
 أ ا المسل)وةزلصل| هيلع

 مرعاحبو مدل لبيتك دنع: يح ىسلوهوروهغل 3 نرجركم اماع
 ةهش مل موههلاةهيجتم سيل بر ايمن ذالانماكسنلا موج
 ةيضَقلإه رو هّيبؤمور السلاوفالصلا هيلع املس حول يالا قأيس نإ

 كولن املس ان يهد ىعل | ناب بيج/ وق نر ذاع عل ديئايبلا|ذهزتم ْ
 ايئبه ناولس ضاوتع| نوكنوزصفاذ قم/يهئلإ يوتملإو] ةموكشلو|

 انين ]اكد اخ هاوف سرب دب هرع مالت ةلزئم ' ايدسالإ تم نلوال] كرق نأ
 هددوبو نيولا يومان [هلاو تاموهعلا لضم نا مةباصارئم وفيذل لعد ايع
 ناو ئيينرفلل قفوا رهريعلاق ماسلا ةزابمل هيلع مكس ن]لهئام
 ْ الكو لاس ءلوق يةلالدال ندريالو قعإ ريع نكل قحاذه | اعل دي

 1 زا عقول ل5 يب مالسالوةالسنا هيلع دوا ةباس] اعالهوا.كدانيا
 روسيلل ءافم )ذه يفاهركذ ف عاش اقالعاةلمعاي معلاو كتل! ةدارإ
 فلعئلادلإ يداعنافةئسلاماذةللا ياحلو دف بلان
 بو هيلع هيلإ اص هلوق ايزم باوصلاواطئىل) مب دايّرجال ]دب جرت



 قائخافهد احم يلد
 اطخافملا احلادبتج اذا احل

 ب ايشالإنالةافانم الو دانس ال | يجب

 تنوع (ددابم] فاو) وعل ادعم
 داع مئاب لبلدل ا! هيرو شعل ماس

 بارئالةيطرشل ) ةببمعل نالوبو ةل الدال نكل ءانهس طق ةيلوص) ةللسلاد

 نابنيلداقلا دنع روصتم|امزل) نكله انزس ىاكم| الوامطرش يولع

 عوضوب»رهلاوهاذالصان] نم اعم ال ه] روف اهناثلا لعبت بريش وكذب عيرمتلا زن ردك/ي ونعم اوناويلا ديت ويل طب يور ثددلازهؤيل لا لاقئاكو يابلإ اعمب هلا ة>يمقم نوكي ناز وولف يعمواظئلاعطو داعب ىقحاو ئبرخاعهراصتقالرمم ا عفنيال با يلا ذه تلقا ىتنا لوصالإ يع نلتمس الل رسضن لالإؤى عم ةدوجئم ةرشاونم اهئ اال داعنل | لبق لم تساظناو .ةررراثالاوشيداحنلا نرمالا ملكي )ب اوصلاواطأ نيب >اجال دلت ىنعفلاولار انزإاو ثيد احلا يا يعول اق تح بدلا رعسهيول]هبناراشأ < لوزل| نعب ابو يوخلل|ميضرعلا ٌيرشلا يعظ للا له بوت نثر اب يلع شيبرد وج رك عقب ماداو هلمدل يني دهزل ا ضعب اطعوه و يعدل

 سس يبالي



 دس تعجل هس هييوس جيس اسححا 2 ريس ريس وب سمح هس 3

 ةباهرواكش اياور)شعبواذاب ببحلاةرو دقونإىالئ كتل دانتعإ ياشلا
 تلقداف عفولاييالاب مييربعاماهرياملع معو هقباسا|يراخعلا
 يلصولا مهم نإ عيرم ا تلق جرم م دب الث س كمل نم قواد نيل اا عاعوع
 موقولا ناس عشلا| لونا ااولج عرش ىلا ةمال] م لعت م لكل ذهب سو هبلعمدنإ
 ةالصلام يلع رقحؤتز وحيل راذو اهي دتدمةرداؤ كلا ذه نايس واههالل نأمل
 "اح اوعوقولانكم) اد دقدولذ) قدا د احكام زطتسب عوقولا ن اكمال مالسلاو
 ةرواولاةييضّملاؤ لعفلا نير درتي ف هلتخلةرهوصو غلاب يعوق مولسلا
 عطش ل ةارلغت صو موجن ماليتإو ةببعرشلام اصلا وقح نوكب دف ةوجو ايي
 ورصلازعيورامابزمفراثإل] ام او لم ايلف ةداعموانتنإ مسلي ؤ)الإ لاّمحتالا
 فمه اطخياوعس )مع اباوصواك) كلوب امه لوم ]هل الكل لاقوث | منع ههنا يمد
 نييضاحلا ضع هلل (فف كح! هزع يار مع ههنا زم عزعو هسا فغتسم 1
 حس | هبال عن) عمل لاغُم قمل هاوار هل جرت) لاف خا [ك[ح ع قدل] هاو ذه

 ا ا الا لا 0
 اطشارقف دّؤعا ناو كلشغوئم ديم ذا هموم عل لاكن ايي نعو
 ١تاكئافين رب مي لؤت) ةّصوضمما الاثنا دوعسم نبا نعو ُءرعل/ل يلع اكد
 نم ةعاجتزعو نائمرب هلويوورإو ناطبشلئموؤيفاطمناكث إو هللا نمئاباوم
 عاجالاءاورن ابن يف حا طخضيإ | نهولوعلإر اهنا سابعن|اواطخم نإ ةباسعل
 انبائكب ل نإؤ يعم صملاب تبا سايذلاب تبان او سم الرمهلفم ساب ناهن ب
 نسولارعميول | هيؤرظن ربعالرعاو صساب تبي (ييثىعملا ن]ايياوعجبا فو اير صوب
 اتباثنوكينإنم عاودامّجالا كلانا درميطم !اسبتم ارم سايشلإن إن ؛

 يقفاللاورك وك ةئسملاو طرشلا مو همكوبنطنإءلدا/| نم ةيئسو) سايبلاب
 فالخويو عفيرلابعلاقلاداغا ايياج)الفجسسد ا يراجه ددعتو) قمل هام
 ابجاوواادسافواحصو)اهابمواماوحععلانوكنإه ناسيه لوقعلل ماو

 ايعرش الم نوكيا عنشمم او نيضيننلا ئاضتإءازلترإل عنشم بم لور صو

 هبي عمم نيصخشل وسهلا يوان | نيب بنل ناب بيحإو ]بلا
 4ز كدليل ميل عاد فاكس انلإ لا ثوعبم ونال هالسسلاو ةالرملا هل عايست
 اوسلااجئاموهلإ ْف,مولوهرل صاخْس الإ نيب كو بع ماهانعمو | صونطنلا
 معانئماب(كاو عب ال اعطقو قا ئ بيم شل بشلاب ئيوانتتا لمس لافيال

 -توقئانال و فاش قم ب جاور يعوفنلا و هيجسماوزولن | يرئالإ با
 امووفاولإ ف امرع اعلا معافجأب عل )نال ييفاستم احا نم زهىبيل
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 اب وخال بدلا عسيلياولا لاق يداملوف طيع ع وربح اهدحا نال طلذْل سبل مك
 ةسباش) تايد ايزجالإ ي ىحلان او سملإد تباثسايّيلإب تاكل |نإ اع باوعلا اذه
 بوسإلا# 8:61 | ١ تب درر نيعم بهذم ديلتت مزتدي م يهاع نسا اذ اميارحاو صوصنلاب
 نيل 20 امهردإ جيرسي مو متموكرخالا وسلا هحأراب (ههدعإهانذائاسفاشرو ايننح

 ءاررللا كل 3 قحوانهيه تذل !لوقيد] ليافلو ىؤنا(مزموش اعرف عرفُسي ماو هدنع للا |
 ناعم طتااعاست قو امان ل ل

 0 !| الدبر قولم انيلئروكزملا عاوجتلل هرليالد لوبلا انيكك لارعا اعل
 صار صح | ضوء دلال صعاب اوصناكذإ وهدد (نللاذالابهمد مز يلانلوق سفن
 م ةللسم هدو نالةطلاغماذهو ةيلجلا هيجل ةودم اذه اطكلا ]صكوتُد
 انكاموا هلا اه يذلا دل دمع [عارئ اس عساو عورنلا ي انمالكوةيلوص|
 | ”تاطلسبللعلو كبوعيو لال عسنبا ديما للانسرايهسل ان ارهد ول يدسنرل
 تورلإ ذل هكذا لي هت اياكدإ دمو نامولعمد عرب اديلاعإسواايمو

 يعرب ارحاو وو اضياو, رفع و مجاوزاورداعيمإ وهل |ميغو نولفاغلإركذ نعْرْْعَو

 نيلاعل| ب راياي| د |دب|ريسبات ومب انو هيعباك
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